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CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA ALUMNES D’ESO PER AL CURS 2018-2019 
 

Benvolguts pares i mares, 
 
Us demanem la vostra col·laboració per tal de confirmar la matrícula i actualitzar les dades per al curs 
vinent del vostre fill/a i fer el pagament de 65 euros per alumne/a al compte corrent de BBVA 
Catalunyacaixa IBAN: ES82 0182 3995 56 0200026329, per a despeses de material i activitats següents: 
 

- Finançament del material d’activitats pràctiques dels diferents departaments: tecnologia, ciències 
de la natura, educació visual i plàstica, fotocòpies per a totes les matèries i per als crèdits 
variables. 

- Finançament de les activitats realitzades a final de trimestre i festes com Carnestoltes i Sant Jordi. 
- Finançament del treball de síntesi. 
- Assegurança Escolar Obligatòria de 3r i 4t d’ESO. 
- Ecologia d’aules: manteniment de la qualitat dels espais i el seu ús. 

 
Tota aquesta informació la podeu consultar a la pàgina web del centre institutxxvolimpiada.cat 
 
Per a la confirmació de la matrícula, el seu fill o filla ha de portar el dia que li pertoqui i segons el 
calendari adjunt la següent documentació: 
 

- fotocòpia DNI (es obligatori a partir dels 14 anys) 
- fotocòpia de la targeta sanitària 
- 3 fotos carnet 
- full de confirmació de plaça degudament signat. És molt important que a l’apartat Dades que cal 

modificar, Telèfons, indiqueu una adreça electrònica del pare/mare/tutor legal per tal que el 
centre us pugui fer arribar informació. Si us plau, indiqueu també, a qui pertanyen els telèfons 
(pare, mare, tutor legal ....) 

- resguard de l’ingrés bancari per a material i activitats (indicant el nom i cognoms de l’alumne/a) 
 
Si no es lliura el full de confirmació degudament signat amb tota la documentació, es donarà per entès 
que el curs proper no vol continuar en el centre i per tant no se li reservarà plaça. En el cas de canvi de 
centre s’ha de tornar el full de confirmació signat, marcant l’opció de no continuar en el centre. 

La secretària passarà per les aules el dia i l’hora indicades per cada curs i grup per tal de recollir la 
documentació. 

 

GRUPS CLASSE DIA DE LLIURAMENT LLOC I HORA 

1r ESO (TOTS ELS GRUPS) Dimarts, 8 de maig de 2018 A la seva aula / horari lectiu 

2n ESO (TOTS ELS GRUPS) Dimarts, 8 de maig de 2018 A la seva aula / horari lectiu 

3r ESO (TOTS ELS GRUPS) Dilluns, 7 de maig de 2018 A la seva aula / horari lectiu 

 
Atentament, 
 
La secretària 
 
Barcelona, 25 d’abril de 2018 
 
 


