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MATRÍCULA DE BATXILLERAT NOCTURN
CURS 2020-2021
Alumnes que s’incorporen al centre
1. Calendari: Del 8 al 14 de juliol de 2020

2. Per formalitzar la matrícula cal enviar la documentació relacionada a continuació, fotografiada o
escanejada en un únic arxiu en format PDF, per correu electrònic.
Un cop fotografiada o escanejada tota la documentació, nomenar l’arxiu PDF de la següent
manera:
Exemple de la documentació d’un alumne fictici de 1r de Batxillerat: Francesc Sánchez Delgado
1BAT-SANCHEZ DELGADO, FRANCESC.pdf
Enviar l’arxiu PDF al correu electrònic següent: 1r batxillerat: matriculabatx1@sapalomera.cat
2n batxillerat: matriculabatx2@sapalomera.cat
3.Documentació general
- 1 foto mida carnet.
- Còpia del DNI de l’alumne/a (en el cas que no s’hagi enviat en el moment de la preinscripció)
- Còpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI (en el cas que no s’hagi enviat en el moment de la
preinscripció).
- Còpia del Carnet de família nombrosa o monoparental (en el cas que s’acompleixi aquesta condició).
- Còpia del contracte de treball, en el cas d’alumnes menors de 18 anys.
- Alumnes que no han cursat mai Batxillerat: Còpia del Títol de Graduat d’ESO ó resguard del títol, o titulació
equivalent que permet l’accés (Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent).
- Alumnes que han cursat Batxillerat: Còpia del butlletí de notes finals o Historial acadèmic de l’últim curs que
hagi cursat l’alumne/a:
- Repetidors de 1r de batxillerat: notes finals de 1r de batxillerat.
- 2n de batxillerat: notes finals de 1r de batxillerat.
- Repetidors de 2n de batxillerat: notes finals de 1r i 2n de batxillerat.
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- Abonar el pagament de 65 €, en concepte de quota de material, a través de l’App de l’Institut Sa Palomera
que us podeu descarregar del Play Store. Trobareu el concepte a ingressar a l’apartat “Pagaments” i no cal lliurar
cap comprovant del pagament. El pagament es fa a través d’una targeta de crèdit o dèbit.
- Full de comunicació d’incidències, d’autorització del dret d’imatge, d’autorització de sortides i desplaçaments de
caire local, i informació de malalties, al·lèrgies i si hi ha algun motiu que impedeixi a l’alumne/a fer educació física.
- Carta de compromís educatiu signada per l’alumne/a, o tutor legal en el cas d’alumnes menors de 18 anys.
- Acceptació de la normativa per a l’ús d’aparells informàtics i electrònics, i utilització de
xarxes.
4. Instruccions específiques
La no formalització de la matrícula o la manca de documentació pot comportar la pèrdua de la reserva de
plaça pel curs 2020-2021.
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Una vegada descarregada l’aplicació, us demanarà el vostre nom i cognoms (no el del vostre fill/a) per registrar-vos. A
continuació cal que introduïu el vostre número de telèfon (si no coincideix amb el que vàreu donar a la preinscripció, poseu-vos en
contacte amb secretaria) i premeu “no tinc codi”. Rebreu un codi via SMS que cal que inseriu i premeu “validar codi”. L’aplicació ja
està activada i automàticament us assignarà el vostre fill/a.

