INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR L’IMPRÈS DE MATRÍCULA 2012-13

Els alumnes que hagueu superat les proves d’accés, heu de tramitar la matrícula dia 30 o 31 de juliol.
Heu d’imprimir l’imprès de matrícula i complimentar-ho. Hi ha caselles amb un número de l’1 al 3 entre
parèntesi, l’explicació de les quals la trobareu a la llegenda que figura a la pàgina següent.
Podeu consultar a l’arxiu “1r - Preus de matrícula 2012-13.pdf” l’import exacte a pagar segons el tipus de
matrícula que us pertoqui (ordinària, família nombrosa o haver assolit la qualificació general de matrícula d’honor
a batxillerat).
Per tal d’evitar coes, dia 26 o 27 de juliol heu de reservar hora cridant al 971 71 36 28
(demanar per Recepció). Es reservaran 15 minuts per persona entre les 9:00 i les 14:00 h. Si, el dia de la cita,
us passa el vostre torn, haureu de tornar a demanar cita en arribar a l’escola. Per tant, és important que faceu la
reserva al més aviat possible i ser puntuals.
El dia concertat per tramitar la matrícula heu de dur:
- L’imprès de matrícula complimentat.
- Còpia del DNI / Passaport / NIE.
- Còpia de la targeta o de la cartilla de la Seguretat Social.
- Si sou família nombrosa, còpia del document que ho acrediti.
- Si heu assolit la qualificació general de matrícula d’honor a batxillerat, còpia de l’expedient acadèmic
que ho acrediti.
- Si teniu alguna malaltia, còpia de documentació mèdica que ho acrediti.
NO HEU DE FER EL PAGAMENT ABANS DE LLIURAR L’IMPRÈS DE MATRÍCULA A
L’ESADIB (després d’haver-lo lliurat, haureu de fer el pagament i dur el justificant a Recepció com a màxim el
17-09-12).
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Imprès de matrícula

Import
1,12
50,22
Si no podeu imprimir vosaltres l’imprès de matrícula i heu de
menester venir a cercar-lo a l’escola, haureu de pagar 1,45 € per
aquest concepte.

