
                           
  

INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT DE 
BATXILLERAT 2017/18

Tots  els  alumnes  que  vulguin  matricular-se  a  Batxillerat  aquest  proper  curs  2017/2018 han  de  seguir  les  següents 
instruccions.

PERIODE DE MATRÍCULA

4 al 11 de juliol de 2017

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

• Resguards dels ingressos realitzats al Banc de Santander
Alumnes del centre

• Butlletí de notes finals
Noves incorporacions

• Resguard títol acreditatiu per a l'accès a batxillerat
• Original i fotocòpia DNI/NIE alumne/a
• Original i fotocòpia TIS (targeta sanitària)
• Original i fotocòpia Llibre de Família (menors d'edat)
• Original i fotocòpia DNI/NIE pare, mare o tutor legal (menors d'edat)

(Els alumnes que van presentar aquesta documentació en el moment de la preinscripció no cal que la tornin a portar)

INSTRUCCIONS

L'import d'inscripció pel curs 2017/18 serà de 90 € (en el cas de 3 o menys assignatures soltes, es pagarà 45€ de quota  
de centre) i caldrà realitzar l'ingrés al compte corrent del Institut Nicolau Copèrnic indicat en aquest document. Aquesta 
quota inclou els següents serveis al centre: 

• Assegurança escolar 
• Material escolar 
• Manteniment de campus virtual 
• Sortides didàctiques  

Per fer-se soci de l'AMPA, la quota serà de 36 €  i caldrà realitzar l'ingrés al compte corrent de l'AMPA indicat en aquest  
document

I n f o r m a c i ó   p e r    a   l ' e n t i t a t    b a n c à r i a

Atenció: 
Com a concepte de l'ingrés heu d'indicar : BAT_Nom i cognoms de l'alumne

C/C Institut Nicolau Copèrnic:  
Banc de Santander. Av Josep Terradellas, 32      Horari: 8:30 a 10:30

ES48 0049 6005 4126 1603 9649
C/C AMPA :  
BBVA: ES55 0182 8110 4002 0217 2062
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FULL DE MATRÍCULA PER ALUMNAT DE BATXILLERAT 2017/2018

DNI/NIE: _______________________ Nom: ________________________    Cognoms:_________________________

Data Naixement: _____________________       Nacionalitat: ____________________

Adreça : ____________________________________   Municipi : __________________Codi postal : _____________ 

Telèfon 1: ________________  Telèfon 2: ________________Correu electrònic de contacte : ___________________

Nom i cognoms (1r tutor): _________________________ Nom i cognoms (2n tutor):________________________

Data i signatura de l'alumne

Un cop escollida la modalitat de batxillerat que vols fer, posa una creu allà on tinguis opció de triar:
PRIMER CURS BATXILLERAT

Modalitat de ciències i tecnologia

1 Matemàtiques I
2 Química I
3  Física I  Ciències de la Terra

4  Biologia I  Tecnologia Industrial I

Modalitat d'humanitats i ciències socials
1 Llatí I
2 **  Matemàtiques aplicades a les CC.SS. I  Psicologia

3 Història del món contemporani
4 Literatura Universal

 Les assignatures de Biologia i Tecnologia Industrial, les podran cursar alhora els alumnes de primer i segon.
 Les matemàtiques aplicades a les CCSS de primer i segon es podran cursar alhora.
 Física, Ciències de la Terra, Geologia, Matemàtiques aplicades a les CCSS i Psicologia es cursarà en funció dels criteris de ma-

triculació establerts pel centre
 Qualsevol altra matèria es podrà cursar per l'IOC.

** Obligatòria para la modalitat de ciències socials

SEGON CURS BATXILLERAT

Modalitat de ciències i tecnologia
1 Matemàtiques II
2 Química II
3  Física II  Geologia

4  Biologia II  Tecnologia Industrial II

Modalitat d'humanitats i ciències socials
1 Llatí II
2 Literatura catalana
3 Història de l'art

4    Matemàtiques aplicades a les C.S. II  Geografia

L'alumne ha de lliurar aquest full un cop abonat al compte corrent de l'institut el preu de la matrícula 
------------
"D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer alumnes_centre, del qual és responsable l'INS 
Nicolau Copèrnic. La finalitat és exercicir de la funció educativa i orientadora, i autoritza expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat 
indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a (direcció del centre/servei educatiu), (adreça del centre/servei 
educatiu)." 
D’acord amb la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació els centres podran recollir les dades personals que siguin necessàries per a l’exercici 
de la funció educativa i orientadora, sense demanar-ne el consentiment. La incorporació d’un alumne a un centre educatiu implica el consentiment per al tractament de les seves 
dades i, quan escaigui, la cessió de dades procedents del centre on hagi estat escolaritzat anteriorment. 
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