__________________
IES SANT AGUSTÍ

Benvolguts pares i mares, us volem informar de:
1. MATRÍCULES
L’alumnat d’ESO: del 26 de juny al 29 de juny, ambdós inclosos.
L’alumnat de batxillerat: del 18 al 19 de juliol, ambdós inclosos.
L’alumnat de FPB: del 18 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
L’alumnat de 1r a 3r d’ESO es pot matricular en juny si no té cap suspesa, una o dos, però si té dos suspeses i
són matemàtiques més alguna llengua (llengua castellana o llengua catalana), no pot matricular-se en juny.
L’alumnat de 4t es pot matricular si ho té tot aprovat. L’alumnat de 1r de batxillerat es pot matricular en juliol
si no té cap suspesa, una o dos. La resta de casos, en setembre.
Tota la informació de matrícula està a la pàgina web del centre (www.iessantagusti.es)
2. DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA – Molt Important que ho reviseu punt per punt.
- Imprès de matrícula (el trobareu a la pàgina web del centre). L'heu d'emplenar telemàticament i imprimir-lo
per duplicat. L'han de signar els dos progenitors. És molt important que els alumnes escullin les
assignatures específiques, ja que, una vegada lliurada la matrícula, no s'acceptaran canvis. Només es
revisaran casos acreditats.
- Imprès d'autorització/no autorització del dret d'imatge (el trobareu a la pàgina web del centre)
- 1 foto de carnet.
- Resguard de pagament quota fotocòpies i agenda (30€ per 1r i 2n d'ESO, la resta de cursos 31,20€).
El pagament es pot fer de dues formes:
1. Mitjançant etiquetes, les quals s'han de passar pel lector de codi de barres d'un caixer de La Caixa o a través
de Caixabanc. A l'oficina de Sant Josep s'han oferit a explicar-vos com funciona en cas que tingueu dubtes.
L'etiqueta és la següent:

Allà on diu “remitent” heu de posar el nom de l'alumne/a i el curs que farà.
2. Telemàticament al núm. de compte ES58 2100 1405 5702 00057763, posant com a concepte “matrícula +
curs + nom i cognoms de l'alumne/a”.

- L'alumnat que ja ha estat matriculat al nostre centre no ha de portar més documentació, només si ha renovat
algun document (DNI o targeta sanitària).
- Pels alumnes nous, a més de l'anterior, s'ha d'adjuntar fotocòpia DNI dels pares.
- En cas de separació o divorci s'ha d'aportar sentència o conveni.
- En cas d'absència d'un dels dos progenitors, s'ha d'emplenar l'imprès de declaració responsable (el
trobareu a la web).
- En casos en què cap dels dos progenitors pugui venir al centre a formalitzar la matrícula del seu fill/a, s'ha
d'emplenar l'autorització per a realitzar els tràmits en matèria d'escolarització (també la trobareu a la
web).
3. PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
Hi ha dos requisits per adherir-se al programa:
- Ser socis de l'APIMA
- Estar empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (alumnes d'altres municipis heu de consultar-ho al
centre)
Procediment per adherir-se:
- Pagar quota de l'APIMA (25€ per família)
- Pagar quota d'adhesió al programa (180€). La quota de l'alumnat de PMAR/PRAQ queda pendent de
confirmació a setembre.
- Emplenar el full de soci de l'APIMA i el model de declaració de compromís d'adhesió. (Ambdós models els
trobareu a la pàgina web del centre).
Els pagaments es realitzaran telemàticament al núm. de compte ES83 2100 1405 5802 0008 5297, en dos
pagaments separats i especificant cada concepte: “quota apima + nom i curs de l'alumne/a” i “reutilització de
llibres + nom i curs de l'alumne/a”.
Aquesta documentació s'ha de presentar al centre, juntament amb la matrícula de l'alumne/a.
4. SETEMBRE
Dilluns 3 i dimarts 4 de setembre: exàmens convocatòria extraordinària i matèries suspeses d’altres cursos.
Dijous 6 de setembre: entrega dels butlletins de notes (9:00 hores), reclamacions i inici de les matrícules.
Dijous 6 a dilluns 10 de setembre (ambdós inclosos): matrícules
Dilluns 10 de setembre: resolució reclamacions (9:00 hores).
5. INICI DEL CURS 2018/19
Dimecres 12 de setembre: Presentacions grups ESO, Batxillerats, FPB i ALTER. L'horari de cada grup es
penjarà a la pàgina web i al taulell d'anuncis del centre.
Dijous 13 de setembre: Inici classes.
Divendres 21 de setembre: Inici classes de FPB.
Ens sabeu a la vostra disposició. Rebeu una cordial salutació i us desitjam un BON ESTIU.
L’equip directiu

