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PROCEDIMENT PER A LA MATRÍCULA D’ALUMNAT NOU D’ESO 
A L’INSTITUT JOAN ORÓ PER AL CURS 2019/20. 

 
1r. Emplenar els fulls de dades acadèmiques. 
 

2n. Emplenar el full d’autoritzacions sobre la cessió dels drets d’imatge i 
l’autorització per a les sortides fora del centre aprovades pel consell 
escolar. Igualment, l’autorització per cedir les dades personals i de 
contacte a l’AMPA per facilitar la comunicació amb aquesta associació. 
 
3r. Realitzar el pagament de la quota anual a qualsevol oficina de la caixa 
amb el full de pagament del codi de barres. Demanin un rebut de l’ingrés 
per al centre. 

CURS IMPORT IMPORT 
GERMÀ* 

1r ESO 135€ 102€ 

2n ESO 127€ 94€ 

3r ESO 169€ 136€ 

4t ESO 155€ 122€ 

*cost de segons i tercers germans (han d’estar tots ells matriculats en el curs 2019/20 al 
centre per gaudir del descompte). 

Si algú necessita realitzar el pagament en dos terminis, ha de passar o trucar a la 
secretaria del centre, per informar-se del procediment a seguir. 

 

4t. Tria de les matèries optatives en el moment d’entregar el resguard de 
matrícula. 
 
5è. Reservar el lloguer de l’armariet amb pany al passadís en cas d’estar 
interessats, pensem que és molt interessant per a l’alumnat de 1r d’ESO. 
El pagament es farà durant l’estiu amb un codi de barres que us 
proporcionarem quan entregueu el resguard de pagament de la matrícula. 

 

6è. La socialització de llibres es realitza a través de l’empresa Iddink. Dins 
de la pàgina web del centre trobaran les instruccions i l’enllaç per fer el 
lloguer o compra dels llibres. 
 
7è. L’alumnat de 1r i 2n ha de dur ordinador portàtil propi. Consulteu la 
informació al final d’aquest document. 
 
8è. Portar a l’institut la següent documentació: 

- Fotocòpia del DNI/passaport de 
l’alumne/a 
- Fotocòpia del DNI/passaport 
del pare/mare/tutor legal 
- Fotocòpia targeta 
sanitària/mútua. 
- Fotocòpia del llibre de 
vacunacions. 
- Una fotografia de carnet. 

 
- El resguard del pagament de la 
quota anual. 
- Full de dades personals. 
- Full d’autoritzacions. 
 
La documentació assenyalada en negreta 
s’havia de presentar en el moment de la 
preinscripció. Si ja la van presentar al nostre 
centre, no cal portar-la novament. 
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INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA ANUAL A L’ESO 

 
Els recursos que el centres educatius reben de la Generalitat tot i ser importants, 
ens permeten una atenció bàsica de l’alumnat. 
 
El pagament de la quota anual suposa col·laborar amb el centre educatiu per 
aconseguir incrementar els recursos econòmics que es destinen íntegra i 
directament a l’alumnat per aconseguir una millor formació i una millora de les 
experiències personals viscudes per l’alumnat al nostre centre. 
 
Creiem que és indubtable que això reverteix en el desenvolupament personal de 
cadascú dels nostres alumnes i per això els demanem la seva col·laboració, pel 
benefici dels seus fills. 
 
Amb el desig de fer transparent la gestió d’aquests diners, a continuació els 
expliquem a què es destinen habitualment (pot variar lleugerament d’any en 
any): 
 

 Assegurança escolar obligatòria d’accidents de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. 
 Lliurament a cada alumne al llarg del curs de fotocòpies i dossiers des de 

les diverses matèries. 
 Accés il·limitat a la intranet del centre, per tenir informació sobre 

assistència, deures, notes... 
 Quota TIC per a 3r i 4t d’ESO (veure detall). 
 Cursos i conferències impartits als alumnes per especialistes externs al 

centre, dins de les classes de tutoria. 
 Samarreta tècnica esportiva del centre. 
 La coaching-agenda. 
 Ajuts puntuals per a renovació de recursos TIC d’aula ordinària o 

d’informàtica. 
 Biblioteca del centre (consulta i préstec de llibres, accés a internet, 

ordinadors per realitzar treballs...). 
 Premis d’alguns dels concursos educatius realitzats al centre. 
 Impressió de la revista anual del centre. 
 Fotografia o orla i comiat al final de l’etapa educativa. 
 Material didàctic d’aula (caixa comuna amb tisores, retoladors, colors, 

etc.). 
 Part del material didàctic emprat per l’alumnat a les classes de tecnologia, 

projectes i dibuix principalment: cartolines, pintures, pinzells, fustes, 
regles, compassos... 

 Ajut de 28€ per l’excursió de dos dies de tutoria a un camp 
d’aprenentatge. 

 Vàries activitats i sortides curriculars de baix cost (veure detall). 
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INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA TIC (NOMÉS 3R i 4T D’ESO) 
 
Avui en dia, els ordinadors d’alumne són una necessitat als centres educatius, i les 
famílies es veuen amb la necessitat d’adquirir-los, a l’igual que els llibres de text. 
Extingides ja fa uns anys les ajudes a les famílies del programa Educat 1x1 per a 
l’adquisició d’ordinadors, es va decidir amb el recolzament del Consell Escolar del 
centre la implementació d’una mena de programa de socialització d’ordinadors. 
 
Així, amb una quota de 46€ per alumne i curs (import inclòs a la quota anual de 3r i 4t 
de l’ESO), es poden dotar les aules grup amb ordinadors portàtils perquè l’alumnat 
pugui realitzar recerques d’informació i altres treballs a la mateixa aula. 
 
La quota TIC es destina íntegrament la renovació d’aquests equips informàtics i la seva 
reparació accidental. El centre a més a més, col·labora realitzant la cura i custòdia, el 
manteniment ordinari dels equips i la recàrrega elèctrica diària. Amb aquesta fórmula es 
tracta de lliurar a la família de: 

1. La despesa de la compra. 
2. Els riscos del trasllat diari de l’ordinador portàtil (trencament, pèrdua, robatori, 

pes extra a la motxilla). 
3. Les tasques de manteniment del software del PC. 
4. El cost i la gestió de la recàrrega elèctrica diària per al dia següent. 

 
Així, també se facilita l’aprofitament del temps de classe ja que tots els ordinadors són 
iguals, estan al dia de programari i el professor no ha de perdre temps resolent 
problemes puntuals de cada PC particular. Tot això amb l’afegit d’aplicar una política 
més curosa amb la gestió mediambiental, ja que amb menys ordinadors, tot l’alumnat 
queda atès. 

 
INFORMACIÓ SOBRE LES SORTIDES: 
 
Una de les característiques del nostre centre és la participació en activitats curriculars, 
aprofitant els recursos de l’entorn. En moltes ocasions, aquestes activitats tenen un petit 
cost. El cobrament per separat d’aquestes sortides genera feina extra de gestió al 
centre i a les famílies. Per simplificar-ho, amb el pagament de la quota anual, ja estan 
incloses les següents sortides previstes per al curs 2019/20.  

 
ESO 1R 2N 3R 4T 

CDA TUTORIA 28 28 28 28 

TEATRE ANGLES 5 5 
  

CINE 3D PROJECTES 6 
   

CRIPTOGRAFIA 
 

2 
  

VALLCALENT ÒLIBES 
  

3 
 

ARBORETUM 
   

2 

MUSEU I SEU VELLA 
 

3 
  

TALLER PÀ 
 

4 
  

PROJECTE EXPRESIÓ 
  

12 
 

ACTIVITATS MÚSICA 8 8 
  

FOTOPERIODISME 
  

1 
 

Total 47 50 44 30 

 

mailto:Iesjoanoro@xtec.cat


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Oró 
Ctra. Saragossa km. 464,2 
25194 Lleida 
Tel. 973 26 83 99 Fax 973 27 56 62 
insjoanoro@xtec.cat http://www.insjoanoro.cat 
 

 
AUTORITZACIÓ DRETS D´IMATGE 
 

L’Institut Joan Oró fa difusió de les seves activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars. En aquesta difusió que normalment es realitza 
via web, revista del centre o premsa, s’hi poden publicar imatges en les quals 
apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades 
activitats. 
 
Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................. 
com a pare/mare o tutor/a del meu fill/a …..…......................................................, 
autoritzo a que el INS Joan Oró pugui publicar la imatge del meu fill/a realitzant 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
 
Signatura,  
 
 
 
Lleida, ......... de juny de 20..... 
 
 
AUTORITZACIÓ SORTIDES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR 
 
Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................. 
com a  pare/mare o tutor/a del meu fill/a …..…......................................................, 
autoritzo al meu fill/a per assistir a les activitats aprovades pel consell Escolar del 
Centre (excursions, conferències, activitats didàctiques fora del centre) i em faig 
responsable del comportament i conseqüències que pugui ocasionar. 
 
Signatura, 
 
 
 
Lleida, ......... de juny de 20..... 
 
 
AUTORITZACIÓ COMPARTIR DADES PERSONALS I DE CONTACTE AMB 
L’AMPA 
 
Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................. 
com a  pare/mare o tutor/a del meu fill/a …..…......................................................, 
autoritzo a L’INS Joan Oró a comunicar les dades personals i de contacte a 
l’AMPA (associació de mares i pares d’alumnes) per tal de facilitar el seu 
contacte amb nosaltres. 
 
Signatura, 
 
 
 
Lleida, ......... de juny de 20..... 
 

CURS: 

 

20...../20..... 
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Lleida, 8 de juny de 2019 

 
Benvolguda família, 
 
Us informem que el proper curs, els vostres fills podran llogar els armariets amb 
contrasenya del passadís per un preu de 20€ anuals. 
 
Per aquest motiu, us demanem que ompliu i entregueu aquesta butlleta de 
reserva en el moment de confirmar la matrícula pel curs 2019-20. 
 
 
Cordialment, 
 
 
 
Emma Carreras 
Directora 
 
 

 
 
En / Na …………………………………………………amb DNI nº …………......…… 

pare/mare/tutor de l’alumne/a ………………………......……………………………… 

reserva un armariet pel curs 2019-20 i es compromet a fer el pagament de la 

quota de 20€ en concepte de lloguer. 

Signatura 

 

 

Lleida, ………………………… de 20..... 
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DADES PERSONALS    CURS QUE ES 1r  

    MATRICULA 2n  

CURS EFECTUAT     3r  

L’ANY ANTERIOR       4t  

CENTRE DE 
PROCEDÈNCIA       

 
 

       

COGNOMS I NOM         

DNI        

ADREÇA         

CODI POSTAL        

MUNICIPI        

PROVÍNCIA        

TELÈFON         

LLENGÜES QUE        

ENTÉN CAST  CAT     

GERMANS AL         

CENTRE SI NO     

SEXE HOME DONA     

DATA NAIXEMENT        

LOCALITAT         

PROVÍNCIA        

PAIS        

       

TARGETA SEG. 
SOCIAL       

 
 

       

RESPONSABLE 1       

PARENTIU        

COGNOMS I NOM         

DNI        

ADREÇA         

CODI POSTAL        

MUNICIPI        

PROVÍNCIA        

TELÈFON         

e-MAIL       

       

RESPONSABLE 2       

PARENTIU        

COGNOMS I NOM         

DNI        

ADREÇA         

CODI POSTAL        

MUNICIPI        

PROVÍNCIA        

TELÈFON         

e-MAIL       

 

MATÈRIES PENDENTS CURSOS ANTERIORS : 

 

ESO 

20...../20..... 



 

 

PRIMER D’ESO             CURS 2019/20 
 

ALUMNE/A: ………………………………………. 

 
 

 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
L’alumnat ha de cursar una matèria optativa anual de dues 
hores a la setmana.  
En aquest quadre cal marcar si cursarà francès o alemany 
(amb el compromís de cursar-ho durant tota l’ESO), o les 
altres optatives. La matèria de robòtica està pensada per 
tenir continuïtat a 2n i 3r d’ESO. 
 
Educació Física ………….. 
 
Robòtica ....... 

 
Francès ………….. 
 
Alemany ………………. 
 

 
 
 

Signatura dels pares 
 
........................................... 
 

 
 



 

 
FAMÍLIES INTERESSADES EN EL PROJECTE WHATSEP 

 

Per a que l’alumnat sigui valorat per determinar el seu possible accés al 

projecte WhatsEp, caldrà que entre els dies 25 i 26 de juny es presenti a la 

secretaria del centre: 

 

- Còpia dels resultats de la prova de sisè de competències bàsiques. 

- El certificat de notes de 5è i 6è de primària. 

 

Aquest procediment l’hauran de realizar totes les famílies que hi estiguin 

interessades, independentment de que ja estigui el seu fill/a matriculat al 

centre o figuri en la llista d’espera. 

 

 

 

 

 

Sr/Sra……………………………………………………………pare/mare/tutors de  

l’alumne/a: 

……………………………………………………………………………….. 

manifesten el seu interès pel projecte d’immersió lingüística en anglès 

“WhatsEp” pel primer curs de l’ESO, curs acadèmic 2019/2020. Alhora que 

han rebut la informació del procediment a seguir per l’accés a 

l’esmentat projecte i són coneixedors que durant els dies 25 i 26 de juny, 

caldrà presentar a la secretaria del centre la  documentació següent:  

 Còpia dels resultats de la prova de sisè de competències bàsiques. 

 El certificat de notes de 5è i 6è de primària. 

 

Lleida, _______ d’/de _____________________ de 20___ 

 



 

INFORMACIÓ SOBRE L’ORDINADOR PORTÀTIL DE L’ALUMNAT: 1r i 2n d’ESO 
 

Benvolguda família, 
 
Els ordinadors a l’aula estan en un procés d’imparable creixement. Fins al curs 2017/18 
al nostre centre, la introducció dels ordinadors a les aules es va fer mitjançant un 
sistema de “socialització”, que mitjançant d’un pagament anual de 46€ (quota TIC), 
permetia disposar als alumnes d’ordinadors portàtils d’un màxim de 9 hores a la 
setmana. 
 
Degut a modificacions metodològiques i a una demanda d’aquest recurs a més 
assignatures, aquest sistema s’ha tornat insostenible. La solució viable que s’aplica des 
del curs 2018/19, és que igual que els llibres de text, les famílies es facin càrrec de 
l’adquisició de l’ordinador portàtil. Aquest ordinador, adquirit a l’arribar a 1r d’ESO 
l’utilitzarà l’alumnat al llarg de tota l’etapa educativa, fins a 4t d’ESO. 
 
Respecte a la situació anterior, això permetrà: 

1. Una major implantació de l’ús dels ordinadors a més matèries. 

2. Una possible reducció dels llibres de text a mig termini. 

3. Disposar de l’ordinador per treballar fora del centre. 

4. Ja que es fa una despesa important, que l’ordinador acabi sent propietat de la 

família. 

L’eliminació progressiva de la quota TIC a 1r, 2n i 3r d’ESO (estalvi de 138€ entre els tres 
cursos), sumat a que els llibres de text al nostre centre ja són pocs, possibilitarà que 
l’adquisició d’un ordinador portàtil que volta els 300€ no suposi un gran sobreesforç 
econòmic (respecte a la despesa en altres centres educatius). 
 
En qualsevol cas, s’ha previst una sèrie de mesures per afavorir la implantació d’aquest 
projecte: 

1. Es pot utilitzar un ordinador portàtil del que la família ja disposi, instal·lant un 

programari concret. Si es necessita ajut per instal·lar el programari, s’ofereix un 

servei tècnic on el poden configurar. 

2. Es proposa un model concret de PC i una botiga “oficial” per qui opti per una 

solució simple i còmoda d’adquisició. S’adjunta un full informatiu per qui estigui 

interessat. Qui no li interessi aquesta oferta, pot adquirir el PC on desitgi. 

3. Per a aquelles famílies que prefereixin fraccionar el pagament de l’ordinador, 

s’ha aconseguit una opció de finançament (veure full informatiu). 

4. Si hi ha famílies que no puguin ni adquirir, ni finançar l’ordinador, es poden posar 

en contacte amb la T.I.S. del centre per mirar de trobar alguna solució fins que la 

família el pugui comprar. 

A continuació, trobaran les característiques mínimes de l’ordinador i el programari 
necessari. 
 
Agraïm la seva col·laboració, 
 
L’equip directiu. 



 

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DE L’ORDINADOR I PROGRAMARI NECESSARI 
 

Model suggerit: 
ACER B118-M 

 
Especificacions tècniques mínimes de l’ordinador, en cas d’optar per un altre model: 

 Intel ® Celeron N4100 QuadCore o equivalent 

 Memòria 4 Gb DDR4  

 Disc dur de 128 GB SSD 

 Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

 Bluetooth 4.0+ HS 

 Bateries de Ió de Liti de 4 celles de fins a 13h de funcionament. 
 
Accessoris recomanats: 

 Funda. 

 Auriculars amb micròfon. 

 Ratolí. 

 Pendrive 8GB. 
 

Programari mínim instal·lat: 
 Windows 10 Pro edu 

 LibreOffice 6 

 Pdf Creator 

 Gimp 

 Geogebra 

 Paint.net 

 Audacity 

 VLC 

 Adobe reader  

 7z 

 Windows Movie Maker  

 Chrome 

 Mozilla Firefox  

 File format factory 

 Atube catcher 

 Antivirus integrat 
 
Si necessiten ajut amb la instal·lació del programari, els facilitem una opció al full informatiu 
annex. 
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PROPOSTA PER A L’ADQUISICIÓ DE L’ORDINADOR PORTÀTIL O 
INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMARI 

 

Per facilitar la feina d’adquisició-posada a punt de l’ordinador portàtil dels 
seus fills i filles, s’ha preparat una oferta per a les famílies que estiguin 

interessades. 
 
S’ha escollit un model d’ordinador, l’ACER ACER B118-M que té un 

interessant equilibri entre mida de pantalla, pes contingut, prestacions i preu. 

 
 
S’ha seleccionat un servei tècnic per gestionar la compra, el finançament o la 

instal·lació de software per a qui ho necessiti: 
 

AID GROUP 
C/Esperança Gonzalez, nº 5 (CAPPONT) 
TEL: 635634612 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
Dill-Div de 9:30h a 13:30h i 16:30h a 20:30h 

 
Qui adquireixi l’ordinador al servei tècnic proposat, ja el rebrà amb tot el 

programari necessari preinstal·lat. 
 
Aquest servei tècnic facilita durant el curs de tramitar les garanties dels 

ordinadors adquirits i ofereix també l’opció de la posada a punt i 
manteniment dels ordinadors de tot l’alumnat. 

 
Qui estigui interessat en qualsevol d’aquests serveis (adquisició o instal·lació 
de software sobre un altre ordinador), ha d’accedir al següent formulari on-

line i emplenar-lo. El termini està obert fins al del 26 de juny. 
 

Formulari on-line:       joanoro.aid.cat 
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FULL DE PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL D’ESO 

 
 

 

1a OPCIÓ: PER CAIXER AUTOMÀTIC O SERVICAIXA DE  “LA CAIXA”. 
 

Possibilitat A: Utilitzant el codi de barres: 

1r. Introduïr la tarja de crèdit/dèbit de 
qualsevol entitat. 

2n. Clicar icona ”Lector codi de 
barres”. 

3r. Introduir el PIN de la targeta. 

4t. Passar aquest codi de barres pel 
lector de codis del caixer automàtic. 

 
5è. Acceptar les dades del pagament. 

6è. Introduir la informació que sol·licita 
la pantalla. 

7è. Recollir els dos resguards, un per 
vostè i un altre per lliurar-lo a l’Institut. 

 

 

Possibilitat B: Amb llibreta o targeta de 
“La Caixa”. 

1r. Introduïr la tarja de crèdit/dèbit. 

2n. Prèmer “Altres operacions”. 

3r. Prèmer “Pagaments”. 

4t. Introduir el PIN de la targeta. 

5è. Prèmer “Sense codi de barres”. 

6è. Prèmer “Col·legis i matrícules”. 

7è. Prèmer “Amb el codi d’entitat”. 

8è. Introduïr el codi “0236660”. 

9è. Introduïr les informacions que 
demani la pantalla. 

10è. Recollir els dos resguards, un 
per vostè i un altre per l’Institut. 

Possibilitat C: Amb tarja d’altres 
entitats diferents a “La Caixa”. 

1r. Introduïr la tarja de crèdit/dèbit. 

2n. Prèmer “Pagaments”. 

3r. Prèmer “Sense codi de barres”. 

4t. Introduir el PIN de la targeta. 

5è. Prèmer “Col·legis, matrícules” 

6è. Prèmer “Amb el codi d’entitat”. 

7è. Introduïr el codi “0236660”. 

8è. Introduïr les informacions que 
demani la pantalla. 

9è. Recollir els dos resguards, un 
per vostè i un altre per lliurar-lo a 
l’Institut.

 
 

2a OPCIÓ: PER USUARIS DE LA LÍNIA OBERTA DE  “LA CAIXA” 

1r. Accedir a línia oberta. 

2n. Sel·leccionar: Comptes/Transferències i traspassos/Pagaments sense conèixer 
el número de destinació/A tercers/Nou pagament. 

3r. Introduïr el codi “0236660”. 

4t. Introduïr el nom de l’Alumne/a i l’import si escau. 

5è. Imprimir el justificant per lliurar-lo a l’Institut. 


