Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Santa Eugènia

MATRÍCULA d’ESO
CURS 2020/21

CONFIRMACIÓ
Ó DE PLAÇA PER AL
L CURS 2020/21
20
2n ESO
Els alumnes que el curs 2020-2021
20
continuaran cursant ESO a l’Institut Santa Eugènia
han de presentar la documentació que s’indica a continuació a la sessió de tutoria
de grup durant el mes d’abril . El/la tutor/a informarà als/les alumnes del dia concret de
cada grup.

DOCUMENTACIÓ que cal lliurar a secretaria
•

CÒPIA DEL DNI / NIE o PASSAPORT DE L’ALUMNE/A

•

FULL DE CONFIRMACIÓ DE DADES que us adjuntem:S’han
S’han de repassar les dades que
figuren a la part esquerra del paper i NOMÉS CAL APUNTAR a la part dreta aquelles
dades que han canviat.
canviat. En el cas que no hi hagi cap canvi no cal apuntar res a la part
dreta.
ATENCIÓ:
Cal posar el correu electrònic de cada tutor en l’apartat:
l’apartat Altres contactes
actuals de l’alumne/a
Si es confirma que el curs 2020/2021 es continu
nuaran els estudis en aquest
centre s’ha de posar una creu al requadre que es troba a la part inferior del
document de confirmació de dades.
dades
continuarà escolaritzat en el centre
Si el proper curs no es continuaran els estudis en aquest centre s’ha de
posar una creu al requadre que es troba a la part inferior del document de
confirmació de dades.
dades
no continuarà escolaritzat en el centre

Ell pare o la mare /tutor/a legal ha de signar el document..
document
•

JUSTIFICANT DE PAGAMENT MITJANÇANT CAIXER AUTOMÀTIC AMB CODI DE
BARRES CORRESPONENT AL MATERIAL (40 €)II ACTIVITATS CURRICULARS (35€)

•

JUSTIFICANT DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA CORRESPONENT AL PAGAMENT DE
L’AMPA

•

FULL DE SOL·LICITUD DE LLOGUER D’ARMARIET I JUSTIFICANT DE PAGAMENT
MITJANÇANT CAIXER AUTOMÀTIC AMB CODI DE BARRES

NOTA: Cal presentar sempre tota la documentació dins del termini establert, tant si l’alumne/a
passa de curs, com en el cas que hagués de repetir.
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MATRÍCULA 2n ESO
1. PAGAMENT MATERIAL / ACTIVITATS CURRICULARS
Cal portar el justificant de pagament en el moment de la matrícula *

PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “la Caixa”
Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta pot ser de qualsevol Caixa
Ca
o Banc.
Passos a seguir en el caixer: Introduir activador
activado i

Clicar icona “Codi de barres” i passar el codi de barres

En cas de no haver llegit be el codi de barres.
Seleccionar

“col·legis i matrícules””

>>
>>Amb
el

codi de l’Entitat.
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1
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8
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Omplir els espai en blanc següents, a l’espai “Codi Activitat” s’ha de posar el codi indicat:

Import:
Nom Alumne:

75 €

Codi Activitat:

486

Cognoms, Nom de l’alumne/a

Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar al Institut.

PAGAMENT PER LÍNIA OBERTA
Seleccionar Comptes > Transferències i traspassos > Pagaments a Tercers -> Fer un
nou pagament a Tercers
Cal imprimir el justificant i portar-lo a l’Institut amb la resta de documents

2. PAGAMENT AMPA Cal portar el justificant de pagament en el moment de la matrícula*
PAGAMENT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:
Nº de COMPTE:

ES67-2100-8162-7623-0004--0226

Import:

35 €

Concepte:

Cognoms, Nom de l’alumne/a

⃰ Indispensable lliurar els

2 JUSTIFICANTS

per fer la matrícula
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3.

PAGAMENT
AGAMENT L’ÚS D’ARMARIET

(opcional)

PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “la Caixa”
Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta pot ser de qualsevol Caixa
Ca
o Banc.
Passos a seguir en el caixer: Introduir activador i

Clicar icona “Codi de barres”” i passar el codi de barres

En cas de no haver llegit be el codi de barres.
Seleccionar

“col·legis i matrícules””

>>
>>Amb
el

codi de l’Entitat.

0

4

6

1
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8

0

Omplir els espai en blanc següents, a l’espai “Codi Activitat” s’ha de posar el codi indicat:

Import:

18 €

Nom Alumne:

Cognoms, Nom

Codi Activitat:

1983

Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar al Institut.

PAGAMENT PER LÍNIA OBERTA
Seleccionar Comptes > Transferències i traspassos > Pagaments a Tercers -> Fer un
nou pagament a Tercers
lo a l’Institut amb la resta de documents
Cal imprimir el justificant i portar-lo

Cal portar el justificant de pagament per sol·licitar l’armariet
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SOL·LICITUD LLOGUER ARMARIET

NOM i COGNOMS _______________________________________________
____________
TELÈFON : __________________
CURS

____________
: __________________

He fet un pagament de 18 € en concepte de manteniment per l’ús d’un armariet, fins al dia
23 de juny de l’any 2021.
En el cas que al final del període l’alumne/a torni les claus i no hi hagi cap desperfecte en
l’armariet , se li retornaran 6 € .
L’ús dels armariets està sotmès a normativa. En cas de no respectar-la
respectar la es se’n perdrà l’ús.
Estic conforme amb la normativa d’ús i em comprometo a respectar-la.
respectar
Signatura
173 cms
.
106 cms

.

Assenyala l’alçada de guixeta preferent

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
39 cms
.
NORMATIVA.
1.- Cada alumne/a es farà responsable de la conservació del seu armariet.
2.- Només es pot obrir
ir l’armariet en arribar a l’ Institut,
Institut, a l’hora del pati, al migdia i abans de marxar
ma
a casa. Mai entre dues classes seguides.
3.- Dins dels armariets no es poden guardar ni restes de menjar ni res que sigui moll
( tovalloles), ni res líquid.
armariet
4.- L’ Institut no es fa responsable del deteriorament o robatori del contingut dels armariets.
5.- La clau que s’entrega és per l’obertura del propi armariet, no per altres usos.
6.- Els armariets són individuals, no es poden compartir.
7.- En acabar el període de lloguer s’han de tornar les claus i deixar l’armariet net, i en perfecte
estat de conservació.
8.- La Direcció del centre podrà revisar els armariets sempre que ho cregui convenient.
9.- Qualsevol actitud contrària al civisme i convivència, respecte els armariets o falta de
respecte a la normativa, serà sancionada amb la retirada de les claus i/o qualificada de falta
segons el Decret de Drets i Deures dels alumnes.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

He retornat les claus de l’armariet núm. _______ en data ______________, i m’han
retornat 6 € en concepte
conce
de fiança.
Signatura
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Enquesta preinscripció i matrícula 2020
2020-2021
Per tal de millorar el servei relacionat amb tot el procés de preinscripció i matrícula, agrairem respongui de
forma totalment anònima a les següents preguntes.
corresponent)
1 - Nivell d’estudis pels que ha fet la matrícula (Marqui [X] la casella corresponent):
ESO
Batxillerat
Cicles Formatius Grau Mitjà
Cicles Formatius Grau Superior
Preparació proves d’accés
corresponent)
2 - Per què s’ha matriculat en aquest centre? (Marqui [X] la casella corresponent):
Pel prestigi que té
Perquè és l’únic que realitza els estudis que vull fer
Perquè està a prop de casa
Perquè no en coneixia cap més
Perquè conec amics/gues que han vingut i els ha agradat
Ns/Nc
3 - Puntuï de 0 (gens) a 10 (molt) les següents qüestions (Marqui [X] la casella corresponent):
corresponent)
Qüestions

Puntuació

1. Agilitat en els tràmits en la preinscripció

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

2. Agilitat en els tràmits en la matrícula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

3. Informació/atenció rebuda a consergeria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

4. Informació/atenció rebuda a secretaria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

4 – Abans d’iniciar-se
se el període de preinscripció i matrícula es varen celebrar reunions informatives:
Vareu assistir a aquestes reunions?
En cas afirmatiu, valori la informació/atenció rebuda

SI
1

NO
2

3

4

5

Ns/Nc
6

7

8

9

10

Ns/Nc

Si té algun suggeriment referent a les qüestions proposades, si us plau escriviu-les
escriviu
a continuació:

Gràcies per la seva col·laboració

