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Curs 201../201..
Benvolgudes famílies:
Els adjuntem uns documents per procedir a la confirmació de matrícula dels seus fills/es.
Els objectius d’aquesta confirmació són:
• Conèixer les seves intencions de continuïtat a l’institut
• Actualitzar les dades familiars que consten als arxius del centre
• Avançar alguns pagaments del curs (quotes de material i de sortides)
• Conèixer les seves decisions respecte a algunes matèries optatives
• Saber si els interessa que els seus fills/es facin alguna activitat extraescolar
• Demanar-los algunes autoritzacions de cara al proper curs
• Informar-los de les normes de convivència del Centre
Els documents són els següents:
1. Full d’actualitzacions de dades i de confirmació de matrícula per al curs
Tal com s’indica, cal corregir les dades que no siguin correctes, i que hi afegeixin altres telèfons de
contacte, si en tenen.
També cal que marquin amb una creu si el seu fill/a continuarà en aquest institut el proper curs
2. Full d’autoritzacions i opcions
Cal que encerclin les opcions triades (SÍ o NO)i, molt important, que signin les autoritzacions.
3. Resum de normativa de l’alumnat
Cal que la llegeixin, posin el seu nom i el del seu fill/a i la signin
4. Dos pagaments referents a la Quota de Material (30 €)1 i la Quota de sortides (40€) dels seus fills/es
El procediment és el següent:
a) Anar a “La Caixa” i fer l’ingrès a través de caixer automàtic (ingrés en efectiu) per tal de evitar el
cobro de comissions al compte (C.C.C ES52 2100 3045 3922 0022 8012) indicant el nom de
l’alumne i el concepte (quota de material o de sortides)
b) Han de lliurar un resguard d’aquest pagament al tutor/a del seu fill/a juntament amb els documents 1,2
i 3 degudament complimentats el més aviat possible
5. Documentació de l’AMPA i butlleta de la quota de l’AMPA
D’aquesta manera podrem avançar alguns aspectes organitzatius del proper curs, la qual cosa redundarà en un
millor funcionament del Centre.
La informació sobre la distribució de llibres del curs i el pagament de la quota de l’AMPA, els arribarà
directament a través de l’AMPA
Atentament
La direcció
1

LA QUOTA D’ACTIVITATS INCLOU EL PREU DE LES ENTRADES DE TEATRES, MUSEUS,... AIXÍ COM EL COST
DELS TÍTOLS DE TRANSPORT PÚBLIC.
LA QUOTA DE MATERIAL INCLOU EL PREU DE LA SORTIDA DEL CRÈDIT DE SINTESI, L’ASSEGURANÇA
ESCOLAR, ELS CONSUMIBLES DE MATERIAL INFORMÀTIC, FOTOCÒPIES LLIURADES PEL CENTRE,
DOSSIERS, AIXÍ COM ELS MATERIALS UTILITZATS PER L’ALUMNAT A TECNOLOGIA (FUSTES, MATERIAL
ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC,...), VISUAL I PLÀSTICA (LÀMINES, PINZELLS, PINTURES, REGLES...) CIÈNCIES
(MATERIAL DE LABORATORI FUNGILBLE), MÚSICA (INSTRUMENTS MUSICALS) I MATERIAL D’AULA
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