
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

MATRÍCULA BATXILLERAT 
 

2022-2023 
 
 

 Del 23 al 28 de juny de forma presencial. Heu de 

demanar cita prèvia trucant al centre. 
 
 
La documentació (model adjunt) la trobareu a la web del 

centre a l’apartat “MATRÍCULA BATXILLERAT”. 
 
IMPORTANT: Heu de portar tota la documentació original i 

còpia. 

         
 

DOCUMENTACIÓ 
 
Alumnes de BAT que passen de 1r a 2n o repeteixen (alumnes del centre i alumnes nous) 
 

1. Butlletí de notes de final de curs  
 

2. Full d’autorització d’ús d’imatge signat pels pares (model adjunt) 
3. Carta de compromís educatiu signada pels pares (model adjunt) 
4. Justificant de l´ingrés de 40€ al BBVA, a nom de l’Institut Domènech i Montaner al 

compte núm. ES93 0182 4358 12 0200014405 del BBVA 
5. Full amb la tria de modalitat i l’itinerari (que heu triat prèviament amb la cap 

d’estudis) 
6. Correu electrònic del pare i la mare 

 
 
Alumnes que provenen de l’ESO (alumnes del centre i alumnes nous)  
 

1. TÍTOL ESO/RESGUARD DEL TÍTOL  
2. Full d’autorització d’ús d’imatge signat pels pares (model adjunt) 
3. Carta de compromís educatiu signada pels pares (model adjunt) 
4. Justificant de l´ingrés de 40€ al BBVA, a nom de l’Institut Domènech i Montaner al 

compte núm. ES93 0182 4358 12 0200014405 del BBVA 
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5. Targeta sanitària  
6. DNI alumne/a  

 
7. DNI pare/mare/tutor/a i llibre de família  en cas de ser menors d’edat (només alumnes 

nous)  
 

8. Full amb la tria de modalitat i l’itinerari 
 

9. Correu electrònic del pare i la mare 
 

L’ingrés es pot fer de tres maneres: 
 
OPCIÓ A Ingrés en efectiu a un caixer del BBVA. 
El caixer només admet bitllets però torna el canvi corresponent en 
monedes.  
 
Passos a seguir: 

a) Accediu-hi sense llibreta ni targeta 
b) Aneu a la opció “operacions sense llibreta ni targeta”. 
c) Després a l’opció “pagaments”. 
d) Seguidament, a  l’opció de “pagaments express”. 
e) Afegiu-hi el codi emissor següent: 4300043 
f) La referència amb validació:000 
g) Indiqueu el nom i el curs de l’alumne/a 
h) Detall/referència/ingrés 

 
 

OPCIÓ B Pagament amb targeta a un caixer del BBVA. 
Passos a seguir: 

a) Introduir la targeta 
b) Aneu a l’opció “pagaments”. 
c) Seguidament, a l’opció de “pagaments express”. 
d) Afegiu-hi el codi emissor següent: 4300043 
e) La referència amb validació:000 
f) Indiqueu el nom i el curs de l’alumne/a. 
g) Detall/referència/ingrés 

 
OPCIÓ C Transferència bancària al compte núm. ES93 0182 4358 12 
0200014405 del BBVA. 
 
 
 
 
 

 Si us voleu afiliar a l’AMPA: 
 
1. Full d’ingrés de quota de soci (30€) (model adjunt) 
2. Sol·licitud d’inscripció de socis (model adjunt) 
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AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE  2022/2023 
 
L’ Institut Domènech i Montaner disposa a internet d’un espai web www.iesdimreus.cat, 
d’una revista del centre on s’informa i es fa difusió de les activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars, i d’un arxiu fotogràfic d’activitats escolars realitzades. En 
aquestes publicacions s’hi poden mostrar imatges en les quals apareguin, individualment o 
en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 
 
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, per això la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals 
per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles clarament identificables. 
 
Nom i cognoms del 
pare/mare/tutor/-a:  

 
 
DNI o passaport del pare/mare/tutor/-a:  
 

  SÍ autoritzo 

  NO autoritzo 
 
 

que la imatge del meu fill/a 
 
 
 

de  CURS:          ENSENYAMENT:          

 

GRUP:        ESPECIALITAT           

 
pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a: 

- Les pàgines web del centre 
- Filmacions destinades a difusió pública no comercial 
- Fotografies per a revistes, publicacions d’àmbit educatiu, orles 

 
Reus, ............... de/d’................................. de 2022 
 
 
 

Signatura pare, mare o tutor/a 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

Andreu Martín Martínez, com a director de l’Institut Domènech i Montaner de Reus,  i 

______________________________________________________, amb DNI 

_______________________ , com a pare / mare / tutor / tutora de l’alumne/a 

________________________________________________, conscients que 

l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i del centre, signen aquesta 

Carta de compromís educatiu que comporta els següents: 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumnat.  

2. Vetllar per l’ús del català com a llengua vehicular de tots els ensenyaments que 

s’imparteixen al centre. 

3. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar tot respectant les seves 

conviccions religioses, morals i ideològiques i de la família, dins el marc normatiu/legal  

vigent.  

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre.  

5. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i comunicar a la família els resultats de les 

avaluacions.  

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.  

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumnat.  

8. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumnat al centre i qualsevol altra 

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.  

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família. 

10.Revisar conjuntament amb la família el compliment dels  compromisos i, si escau, el 

contingut, en el termini de cada curs escolar. 
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