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DATES DE MATRÍCULA : 

Del 29 de juny al 1 de juliol 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA : 

LA MATRÍCULA ES FORMALITZA 100% « ON LINE », NO CAL ANAR AL CENTRE 

CAL ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC A secretaria@insjoanoro.cat : 

1. FULL DE DADES I OPTATIVES (ARXIU PDF, O ESCANEJAT) 

2. DNI (ESCANEJAT O FOTOGRAFIAT) 

DOCUMENTS A CONSERVAR A CASA FINS AL SETEMBRE 

3. RESGUARD DE PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL (NO CAL ENVIAR-LO, PERÒ CONSERVEU-LO) 

4. RESGUARD DE PAGAMENT DE L’ARMARIET (SI ES VOL DISPOSAR. NO CAL ENVIAR-LO, PERÒ 

CONSERVEU-LO) 

5. AL SETEMBRE SE US DEMANARÀ EL FULL D’AUTORITZACIONS SIGNAT EN PAPER. 

 

 

DADES DE L’ALUMNE/A 

COGNOMS I NOM :   

TÉ GERMANS AL CENTRE AL CURS 20-21 (SI/NO)? 

NOM DEL GERMÀ/ANA:        CURS QUE FARÀ: 

 

NOMÉS si heu canviat de domicili, correu electrònic, telèfon de contacte o altres dades 
personals, heu d’enviar un correu al centre perquè puguem actualitzar la base de dades. 

CORREU ELECTRÒNIC PER COMUNICAR MODIFICACIONS: c5002787@xtec.cat. 
 

MATÈRIES A CURSAR AL BATXILLERAT 

Tot l’alumnat ha de cursar les següents matèries comunes : 
 
 
 
 
 
 
 

 
A banda, d’aquestes matèries, cal triar les matèries optatives. 
 
  

    Llengua Catalana  

  Matèries  Llengua Castellana  

  Comunes  Llengua Estrangera  

    Ed. Física  

    Filosofia  

    C. Món Contemporani  

MATRICULA BATXILLERAT 
1r CURS 

(PER ALUMNAT QUE JA HA FET 4T AL JOAN ORÓ) 
2020-2021 

mailto:secretaria@insjoanoro.cat
mailto:c5002787@xtec.cat
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Depenent de la Modalitat de Batxillerat que vulgueu cursar, trieu una matèria de cada franja. Cal tenir 
en compte que al menys dos més han de ser de la mateixa modalitat.  

 
MÀTERIES DEL BATXILLERAT CIÈNTIFIC I TECNOLOGIC 
 

OPTATIVA DE MODALITAT COMUNA:  MATEMÀTIQUES 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 2: _________________ 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 3: _________________ 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 4:  _________________ 

Dos de les tres optatives a elegir han de ser de la modalitat cientifico-tecnològica (vermell), la tercera pot ser de 
qualsevol modalitat, ja sigui científico-tecnològica, social, humanística o matèries específiques. 
 
 
MÀTERIES DEL BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS 
 

OPTATIVA DE MODALITAT COMUNA:  MATEMÀTIQUES CIÈNCIES SOCIAL 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 2: _________________ 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 3: _________________ 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 4:  _________________ 

Dos de les tres optatives a elegir han de ser de la modalitat social o humanística  (blau o groc), la tercera pot ser 
de qualsevol modalitat, ja sigui científico-tecnològica, social, humanística o matèries específiques. 
 
 
MÀTERIES DEL BATXILLERAT HUMANÍSTIC 
 

OPTATIVA DE MODALITAT COMUNA:  LLATÍ 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 2: _________________ 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 3: _________________ 

OPTATIVA DE MODALITAT FRANJA 4:  _________________ 

Dos de les tres optatives a elegir han de ser de la modalitat social o humanística  (blau o groc), la tercera pot ser 
de qualsevol modalitat, ja sigui científico-tecnològica, social, humanística o matèries específiques. 
 
 
* Les matèries ofertades poden variar en funció de la demanda i disponibilitat del centre 

  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Oró 
 

23-05-2019   10:30 

FULL D’AUTORITZACIONS 
 

AUTORITZACIÓ DRETS D´IMATGE 
 

L’IES Joan Oró disposa a internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina(es) web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, 
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 
 
 
El pare/mare o tutor/a autoritzo a que la imatge del meu fill/a …..…......................................................................, 
pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
organitzades pel centre docent i publicades a les pàgines web del centre. 
 
Signatura, 
 
 
 
 
Lleida,             de juliol de 2020 
 
 
 

AUTORITZACIÓ SORTIDES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR 

 
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 en cas de desobeir les instruccions dels professors acompanyants. 
 
Signatura, 
 
 
 
 
Lleida,              de juliol de 2020 
 
 
 

AUTORITZACIÓ PER 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..... 
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INSTRUCCIONS DE PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL: 
 
Aquest any NO cal enviar el resguard de pagament al centre. Però conserveu-lo per si hi ha 
algun problema i us és requerit més endavant. 

Per això és MÉS IMPORTANT QUE MAI INDICAR CORRECTAMENT: 
 

EL NOM/COGNOMS DE L’ALUMNE/A + EL CURS QUE REALITZARÀ EN 2020-21: 
 

Ex.: NOM COGNOM1 COGNOM2 CURS 
Ex. PERE BALLESTER ARDERIU 1R BAT 

 
Si no es fa així, apareixeran a l’extracte bancari ingressos sense nom i constarà que no heu 
pagat la quota anual.  
 
Import a ingressar segons el curs: 
 

CURS IMPORT IMPORT 
GERMÀ* 

1R BATX 89€ 56€ 

 
MITJANS DE  PAGAMENT: 
1. Via  web amb targeta de crèdit de qualsevol entitat: 
Aneu a la pàgina: https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003 
 

1. Introduir el codi d’entitat (7 xifres): 0236672 i “continuar” 

2. Introduir l’import indicat i nom, cognoms i curs de l’alumne/a i “continuar” 

Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 1R BAT 

3. Introduir els 16 dígits de la tarja bancària i la data de caducitat i “continuar” 

4. Introduir el codi de seguretat de 3 xifres de la targeta (que sol estar a la part del darrere) 
i “continuar” 

5. Si tot ha funcionat correctament, rebreu un missatge dient “El seu pagament s’ha pro-
cessat amb èxit”. Imprimiu el comprovant o guardeu-lo en pdf al vostre ordinador, per 
si us és requerit. 

2. Via  caixer automàtic de caixabank/codi de pagament a tercers: 
Amb el codi de barres o el codi de 7 xifres 0236672. 
Introduir l’import indicat + nom, cognoms i curs  
Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 1R BAT 
Conserveu el comprovant per si us és requerit. 
 

*cost de segons i tercers germans (han d’estar tots ells matriculats en el curs 2020/21 al centre per 
gaudir del descompte). 

Si algú necessita realitzar el pagament en dos terminis, ha d’enviar un correu electrònic a 
secretaria@insjoanoro.cat , per informar-se del procediment a seguir. 

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003
mailto:secretaria@insjoanoro.cat
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INSTRUCCIONS DE PAGAMENT DE L’ARMARIET AMB CLAU: 
 
Aquest any NO cal enviar el resguard de pagament al centre. Però conserveu-lo per si hi ha 
algun problema i us és requerit més endavant. 

 
Per això és MÉS IMPORTANT QUE MAI INDICAR CORRECTAMENT: 

 
EL NOM/COGNOMS DE L’ALUMNE/A I EL CURS 

 
Ex.: NOM COGNOM1 COGNOM2 CURS 
Ex. PERE BALLESTER ARDERIU 1R BAT 

 
Si no es fa així, apareixeran a l’extracte bancari ingressos sense nom i constarà que no heu 
pagat l’armariet.  

 

IMPORT PER CURS: 20€ 
 
MITJANS DE  PAGAMENT: 

1. Via web amb targeta de crèdit de qualsevol entitat: 
Aneu a la pàgina: https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003 
 

1. Introduir el codi d’entitat (7 xifres) 0562356 : i “continuar” 

2. Introduir l’import de 20€ i nom, cognoms i curs de l’alumne/a i “continuar” 

Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 1R BAT 

3. Introduir els 16 dígits de la tarja bancària i la data de caducitat i “continuar” 

4. Introduir el codi de seguretat de 3 xifres de la targeta (que sol estar a la part del da-
rrere) i “continuar” 

5. Si tot ha funcionat correctament, rebreu un missatge dient “El seu pagament s’ha 
processat amb èxit”. Imprimiu el comprovant o guardeu-lo en pdf al vostre ordina-
dor, per si us és requerit. 

 
2. Via  caixer automàtic de caixabank/codi de pagament a tercers: 

Amb el codi de barres o el codi de 7 xifres 0562356 

Introduir l’import indicat + nom, cognoms i curs. 
Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 1R BAT 
Conserveu el comprovant per si us és requerit. 
 

 

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003
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