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Benvolguda família,        9 de juliol de 2020 

 

Davant de les consultes que ens esteu fent respecte la matrícula us informem que per  

l’alumnat que passa de 1r a 2n Batxillerat aquesta és automàtica. Només era necessari 

omplir el formulari amb la tria de les matèries i fer el pagament de la quota de material 

seguint les instruccions que us vam fer arribar el mes de juny. No hi ha data límit, però aniria 

bé que ho poguéssiu fer abans de l’1 de setembre. Posteriorment, el mes de setembre, us 

farem omplir algunes autoritzacions. 

 

Us adjuntem novament les instruccions per si algú no les va rebre en el seu moment: 

 

Per al curs 2020-2021 el centre aplica una reducció de la quota de material, que passa de 

50 € a 40 €, com a mesura de compensació pel període de confinament: 

‒ Quota general reduïda: 40 € 

‒ Quota especial reduïda: 30 € en cas de germans al centre, famílies monoparentals o 

nombroses 

Per fer el pagament teniu tres opcions: CAIXER AUTOMÀTIC de CaixaBank, per LÍNIA 

OBERTA de CaixaBank o per TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: 

‒ CAIXER AUTOMÀTIC I LÍNIA OBERTA DE CAIXABANK. Descarregueu-vos el document 

d'instruccions:  Instruccions de pagament 

‒ TRANSFERÈNCIA DES D'UN ALTRA ENTITAT BANCÀRIA. Heu de fer la transferència al 

núm. De compte ES59 2100 0361 5302 0009 2584. En aquest cas, caldrà que indiqueu 

també el codi 0324214 

Un cop feta l'operació, heu d'enviar al correu electrònic material@inscastellet.cat, indicant el 

NOM I COGNOMS de l’alumne/a i el CURS del qual es matricularà (2n BAT), adjuntant la 

següent  DOCUMENTACIÓ: 

‒ Comprovant del pagament 

‒ Títol de família monoparental o nombrosa vigent, si al·legueu alguna d'aquestes 

condicions 

MOLT IMPORTANT: Com a concepte de l'ingrés, feu constar el NOM i COGNOMS de 

l'alumne/a. 

   

https://drive.google.com/file/d/11ZUAaF15W7GybmP1pBc7761LIKYgSY1n/view?usp=sharing

