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PROCEDIMENT PER A LA RENOVACIÓ DE MATRICULA D’ESO 
A L’INSTITUT JOAN ORÓ PER AL CURS 2020/21.  

 
AQUEST DOCUMENT NO ES PER NOU ALUMNAT DE 1R D’ESO 

 

EL PROCÈS HABITUAL QUEDA CONDICIONAT PER LA CÒVID19. ELS INFORMEM DELS 
PASSOS HABITUALS I COM QUEDEN MODIFICATS PER LES MESURES DE PREVENCIÓ. 

 

1r. Emplenar el full de confirmació/no continuïtat al centre, indicant el canvi de dades 
personals. Aquest any NO CAL FER AQUEST DOCUMENT, només cal informar al centre en 
cas de NO continuar els estudis al centre. La resta d’alumnat, es dona automàticament 
per confirmat. Si heu d’informar del canvi de centre, podeu enviar un correu a 
c5002787@xtec.cat. Si heu canviat de domicili, correu electrònic, telèfon de contacte o 
altres dades personals, envieu també un correu al centre perquè puguem actualitzar la 
base de dades. 
 
2n. Tria de les matèries optatives. Aquest apartat està condicionat a com es resolguin en 
els propers dies les instruccions per al curs 2020/21. Donat que no es pot garantir hores 
d’ara que es pugui oferir l’optativitat habitual, cal que espereu instruccions al llarg de 
l’estiu. Estigueu atents al correu electrònic, als grups de whatsapp de les famílies i a la 
pàgina web, per on sereu informats al respecte. Aquesta incertesa sobre l’optativitat fa 
que us demanem que espereu a aconseguir els llibres de text fins que el futur estigui 
una mica més definit, malgrat que Iddink ja tingui oberta la seva plataforma de 
reserves. 
 
3r. 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. Davant la dificultat de recollir aquests documents signats telemàticament, us 
els adjuntem, els signeu i conserveu-los. Es recolliran en iniciar el curs escolar 2020-21. 
 
4t. Realitzar el pagament de la quota anual. Aquest any s’ha pogut habilitar el pagament 
via web amb targeta bancària, independentment de la entitat bancària amb la que es 
treballi. També es mantenen els canals habituals del codi de barres als caixers automàtics 
de Caixabank amb llibreta o targeta bancària. Més endavant trobeu un full amb 
instruccions detallades. 
 

5è. Reservar el lloguer de l’armariet amb pany al passadís en cas d’estar interessats. El 
pagament es fa amb el mateix procediment que la quota anual, però amb un codi de 
pagament diferent. SI VOLEU L’ARMARIET CAL FER UN SEGON PAGAMENT A L’ALTRE 
CODI DE PAGAMENT, EL DELS ARMARIETS. 
 
6è. Qui ho desitgi pot optar a la socialització de llibres que es realitza a través de 
l’empresa Iddink. Dins de la pàgina web del centre trobaran les instruccions i l’enllaç per 
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fer el lloguer o compra dels llibres, que ja està operatiu. RECORDEU PERÒ, NO FER LA 
COMANDA FINS QUE ES RESOLGUI COM QUEDA L’OPTATIVITAT EL CURS VINENT. 
 
7è. Recordeu que l’alumnat que cursarà 1r i 2n i 3r ha de dur ordinador portàtil propi. Des 
del centre es recomana un model però es pot adquirir qualsevol d’equivalent. Si ja el van 
adquirir en anys anteriors en iniciar primer, els serveix el mateix. No cal comprar un de 
nou. A 4t, que encara paguen la quota TIC, disposaran d’un ordinador portàtil que per 
prevenció, estarà assignat de manera nominal a cada alumne a la seva aula. D’aquesta 
manera s’evita compartir material i reduir el risc de contagi de la COVID19. 
8è. Conservar a casa fins al setembre la següent documentació: 

- Full d’autoritzacions signat. 
- El resguard del pagament quota anual. 
- El resguard del pagament de l’armariet si s’ha decidit pagar-lo. 
 
I recordeu... 
1. Recordeu estar al cas sobre com es resol l’optativitat al llarg de l’estiu. 
2. Aconseguir els llibres de text necessaris per seguir el curs. 
3. Tenir a punt el portàtil per l’inici de curs (alumnat de 1r, 2n i 3r). 
 

Dates per formalitzar la renovació de matrícula: 
25, 26 i 29 de juny els actuals alumnes de 1r, que cursaran 2n. 
30 de juny i 1 de juliol els actuals alumnes de 2n, que cursaran 3r. 
2 i 3 de juliol els actuals alumnes de 3r, que cursaran 4t. 
El període per fer la renovació es del 25 de juny al 3 de juliol. Tot i així, us 

demanem que respecteu les dates proposades a dalt, per no col·lapsar la feina de la 
secretaria els últims dies. 

TOTA LA TRAMITACIÓ ES FA “ON LINE”, NO S’HA D’ANAR AL CENTRE. 
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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, que aquest any es veuen afectades per les mesures arran 
de la COVID19.  
 

❑ 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 4t d’ESO (veure detall). 
❑ Aquest any queden a l’espera d’instruccions aquells 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. 
❑ La biblioteca del centre també s’obrirà en la mesura del possible. 
❑ 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. 
❑ Part del material didàctic emprat per l’alumnat a les classes de tecnologia, 

projectes i dibuix principalment: cartolines, pintures, fustes... 
❑ Les petites sortides i activitats que es cobraven conjuntament amb la matrícula, 

per comoditat de famílies i centre, es treuen de la quota anual aquest any. Si 
finalment es poden fer al llarg del curs, es cobraran en aquell moment. 

 
 



 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA TIC (NOMÉS 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 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. 
 

Aquest any disposaran d’un ordinador portàtil per persona que, per prevenció, estarà 
assignat de manera nominal a cada alumne a la seva aula. D’aquesta manera s’evita 
compartir material i reduir el risc de contagi de la COVID19. 
 
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. 



 

 

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 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..... 
 

CURS: 

 

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



 

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 2N 

 
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 ESO 78€ 45€ 

2n ESO 78€ 45€ 

3r ESO 79€ 46€ 

4t ESO 125€ 92€ 

 
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): 0236660 i “continuar” 
2. Introduir l’import indicat i nom, cognoms i curs de l’alumne/a i “continuar” 

Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 2N 
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 processat 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 0236660. 
Introduir l’import indicat + nom, cognoms i curs  
Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 2N 
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. 
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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 2N 
 

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 2N 

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 processat 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 

0562356 

Introduir l’import indicat + nom, cognoms i curs. 
Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 2N 
Conserveu el comprovant per si us és requerit. 
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