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Documentació que s’ha de portar per la PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA del  

Curs escolar 2019/20 
 

Alumnes nous per CIÇLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I 

BATXILLERAT. 
Si sortiu a la llista definitiva com a alumne admès, cal que confirmeu la vostra matrícula a la secretaria del centre en les dates senyalades 

anteriorment. 

Si figureu a la llista d’espera: 

Alumnes de batxillerat, consulteu a secretaria. 

Alumnes de Cicles formatius de GM:  Segons el vostre ordre a la llista, consulteu les places vacants presencialment el dia 16 de juliol a les 11:00 h 

 

Cal  lliurar a la secretaria del Centre  

1. Full de dades personals curs 2019/2020 amb Dues fotografies, tipus DNI  (disposeu de l’imprès a la pàgina web del centre apartat Secretaria o 

podeu demanar un imprès a consergeria del centre). 

2. Original i còpia de la Targeta sanitària  de la Seguretat Social. 

3. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport dels pares o tutors (mínim un dels representants) 

4. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport de l’alumne/a  

5. Original i fotocòpia de totes les pàgines complimentades del llibre de família 

6. IMPORTANT: Original i fotocòpia del resguard del títol que dona accés als estudis triats. 

Alumnes de noves matrícules per segon de batxillerat o segon de cicles cal aportar les notes justificatives.  

 

7. Justificant de pagament  en concepte d’assegurança escolar obligatòria i despeses de material per al proper curs 2019/2020. 

               Ingrés de 50 € al compte del Centre. 

Número de Compte de ES78-0182-4454-55-0200012909 de BBVA-CatalunyaCaixa 

http://www.inscamidemar.cat/   apartat secretaria  -->  Mireu informació de form es de pagament   

 

Dates d'entrega de matrícula curs 2019/2020 

 -Batxillerat: 11-12  de juliol  

-Cicles Formatius de Grau Mitjà Gestió Administrativa i Sistemes Informàtics: 9-10 

de juliol  

 

 

Horari de matricula secretaria del centre: De 10:00  - 13:00 hores  
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INFORMACIÓ PAGAMENT DESPESES ESCOLARS CURS 2019/2020 
 

Benvolgudes famílies,  

 

Arran de la fusió bancària entre les entitats CX i BBVA, us informem del nou número de compte i de les diferents formes de pagament, 

per a realitzar el pagament de les DESPESES ESCOLARS I DE LES MATRÍCULES D' ESO, BATXILLERAT I  CICLES FORMATIUS  

per al proper curs 2018/2019.  

La quantitat a ingressar en relació a aquest concepte i que s'haurà d'aportar amb la documentació senyalada és de 50 €. Inclou 

les despeses escolars i material,  

El nou número de compte és: 

ES78 0182 4454 55 0200012909 de BBVA-CatalunyaCaixa  

 

Les formes de pagament són les següents: 

 

1.- Mitjançant els caixers automàtics de BBVA-CatalunyaCaixa. No s’aplicarà cap tipus de comissió als pagadors. Si no sou clients del 

BBVA, els caixers permeten fer el pagament en efectiu. 

 

2.- A través de la nostra pàgina web: www.inscamidemar.cat , clicant a “Pagaments online” (que es troba sota del logo de 

CatalunyaCaixa). El pagament es pot efectuar a qualsevol hora del dia (de dilluns a diumenge). No s’aplicarà cap tipus de comissió als 

pagadors, siguin o no clients de l’esmentada entitat bancària. 

 

3.- A través de la banca on line si, l’entitat bancària amb la qual treballa, disposa d’aquest servei i en sou usuaris (les comissions 

dependran de cada entitat bancària, no disposem d’informació en aquest sentit). 

 

4.- De forma presencial, a qualsevol oficina de CatalunyaCaixa-BBVA, de 8.30 a 10.00 h.  (és molt important que respecteu aquest 

horari). Haureu d’abonar 2 euros en el moment d’efectuar l’ingrés a l’entitat bancària, en concepte de comissió. 

Sigui quina sigui la forma de pagament que s’esculli, és molt important deixar constància del concepte i del nom de l’alumne. Si el 

pagament es fa a través de la nostra web, aquestes dades s’hauran d’anotar a mà. 

 

 


