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REQUISITS MATRÍCULA 2017-18 

PRIMER ESO 

 
 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Un cop s’hagi resolt el procés de preinscripció, amb la publicació de la llista d’admesos 

del dia 2 de juny,  us comuniquem que el termini de matrícula de 1r d’ESO, serà del 

12 al 16 de juny¹, de 9h a 14h. 
 
Us recordem la documentació que heu de portar i que ha de formar part de l’expedient 
de l’alumne: 
 

 Fotocòpia llibre de família. (en el cas que l’alumne no tingui DNI). 

 Original i fotocòpia DNI de l’alumne.  

 Original i fotocòpia DNI pare, mare o tutor. 

 Original i fotocòpia carnet de vacunacions. 

 Original i fotocòpia cartilla de la seguretat social (NUSS). 

 Original i fotocòpia targeta sanitària. 

 Full d’autoritzacions i informacions addicionals, que us facilitarem al centre i també 
disponible a la pàgina web del centre 

 1 fotografia mida carnet (amb el nom i cognoms escrit al darrera). 

 Resguards d’haver efectuat els ingressos al Banc de Sabadell (veure al darrere). 
 
Si en el moment de la preinscripció ja heu aportat alguna part de la documentació 
necessària, no cal que la torneu a dur. 
 
 
 
 
 
 
 
1
 L’alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la 

plaça adjudicada. 

L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació serà matriculat 

condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l'inici del curs, no es presenta la documentació 

pendent. 
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REALITZACIÓ  DELS INGRESSOS                                     
OPCIÓ – 1   MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DEL BANC DE 

SABADELL, amb quasevol targeta vostra, seguint el següent procediment: 
 

 

Operació 1.-al compte de l'INS Alfons Costafreda  

50€ per alumne en concepte de material escolar, recursos i gestió acadèmica. 

 
1. Introduïu qualsevol targeta o llibreta del BS. 
2. En la primera pantalla escolliu: + operacions, i Escolliu, Pagaments a 
tercers. 
3. Introduïu el vostre codi pin. 

4. Introduïu codi entitat 721 per INS Alfons Costafreda, acceptar i confirmar 
5. Seleccioneu el pagament concret que es vol efectuar /o altres conceptes, i 
poseu l’import.  

6. Poseu  el nom de l’alumne. 

 

Operació 2.-al compte de l'AMPA: 

25€  en concepte de la quota anual, només es paga una vegada per família. 

 
1. Introduïu qualsevol targeta o llibreta del BS. 
2. En la primera pantalla escolliu: + operacions, i Escolliu, Pagaments a 
tercers. 
3. Introduïu el vostre codi pin. 

4. Introduïu codi entitat codi entitat 727 per l'AMPA, acceptar i confirmar. 
5. Seleccioneu el pagament concret que es vol efectuar /o altres conceptes, i 
poseu l’import.  

6. Poseu  el nom de l’alumne. 

 

7. S'imprimiran dos comprovants, un és per vosaltres, i el que porta el nom per 

lliurar a l’Institut. 

 

OPCIÓ –  2    MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA  (aquesta opció pot comportar-vos 
càrrec de comissions bancàries). 

 

OPCIÓ –  3    AMB TARGETA DE CRÈDIT AL MATEIX CENTRE 

 

Els imports indicats anteriorment, per  banca electrònica o ingrés en efectiu als números 
de  compte següents: 

INSTITUT ALFONS COSTAFREDA ES29-0081-1710-1100-0100-2404  

AMPA                                                   ES15-0081-1710-1700-0101-3711        

indicant el nom de l’alumne 


