
 

 

                Barcelona, 24 d’abril de 2020 

 

RESERVA DE MATRÍCULA DE BATXILLERAT PER AL CURS 2020/2021 

 

A l’atenció dels alumnes i pares de 4t d’ESO, 

A punt d’arribar al final de l’Ensenyament Obligatori dels alumnes de 4t d’ESO i amb la finalitat de 
poder organitzar el nostre centre per al proper curs 2020-2021 i poder tenir en consideració les 
vostres preferències, desitgem conèixer les decisions de cada alumne per al proper curs. 

Les dades d’aquesta enquesta ens serveixen per preveure el nombre d’alumnes que volen 
estudiar a l’escola primer de batxillerat segons els diferents itineraris i grups de matèries optatives. 

Com saben, el nivell del Batxillerat al col·legi Sagrada Família-Horta no està concertat, motiu pel 
qual els costos que genera han de ser pagats pels pares dels alumnes matriculats. Procurem 
ajustar-nos al màxim i cobrir únicament les despeses de personal i de funcionament. 

Els preus del curs 2020/2021 seran: matrícula 263 euros/any, mensualitat 306,50 euros/mes de 
setembre a juny. Per afrontar el pagament de les quotes, hi ha beques de l’Estat (es demanen al 
setembre a la secretaria de l’escola) i beques del centre per a famílies amb dificultats 
econòmiques. Per a aquestes últimes s’ha de demanar al correu direccio@safahorta.net 
informació del procediment a seguir. 

Aquells alumnes que optin per quedar-se al centre a estudiar Batxillerat abonaran l’import de la 
matrícula del curs 2020/2021 al mes de juliol mitjançant el corresponent rebut bancari. 

Els qui hagin optat per canviar de centre els orientarem personalment en funció dels seus 
interessos sempre que ells ho demanin. 

Al dors d’aqueta circular trobareu una enquesta que haureu d’omplir i lliurar al correu 
batxillerat@safahorta.net  abans del dia 4 de maig. 
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