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DATES DE MATRÍCULA: 

 

Del 13 al 17 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 personals i matèries optatives (arxiu PDF, o escanejat) 

2. DNI (escanejat o fotografiat) si no el vau presentar amb la preinscripció. 

3. Notes de 5è i 6è si esteu interessats en fer el projecte Whatsep (només per a l’alumnat que 

cursarà 1r d’ESO). 

4. Una fotografia actual tipus carnet, feta amb el mòbil sobre fons blanc i si pot ser, sense ombres. 

5. Targeta sanitària de la seguretat social o mútua (escanejada o fotografiada) si no la vau enviar 

amb la preinscripció. 

6. Llibre de vacunacions (escanejat o fotografiat) si no el vau enviar amb la preinscripció. 

DOCUMENTS A CONSERVAR A CASA FINS AL SETEMBRE 

7. Resguard de pagament de la quota anual (no cal enviar-lo, però conserveu-lo) 

8. Resguard de pagament de l’armariet (si es vol disposar-ne) No cal enviar-lo, però conserveu-lo. 

9. El full d’autoritzacions signat en paper. 

10. El full de participació en el projecte Whatsep signat en paper (només per a l’alumnat que 

cursarà 1r d’ESO i que hagi presentat les notes al juliol). 

 

I recordeu... 
 
1. Estar al cas sobre com es resol l’optativitat al llarg de l’estiu consultant la web i/o el vostre 

e-mail. 
2. Una vegada aclarit el punt anterior, aconseguir els llibres de text necessaris per seguir el 

curs. A la web https://insjoanoro.cat/ampa-serveis/ hi trobareu tota la informació. 
3. Tenir a punt el portàtil per l’inici de curs (alumnat de 1r, 2n i 3r). 

  

MATRICULA ESO 
 (ALUMNAT PROVINENT D’ALTRES CENTRES) 

2020-2021 

mailto:secretaria@insjoanoro.cat
https://insjoanoro.cat/ampa-serveis/
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DADES DE L’ALUMNE/A 

 
COGNOMS I NOM_____________________________________________DNI ____________________  

DATA NAIXEMENT______________ LLOC NAIXEMENT _________________ PROVÍNCIA _____________ 

PARE / TUTOR : COGNOMS I NOM          ______ ______DNI ________________ 

MARE / TUTORA : COGNOMS I NOM _______   ______DNI ________________ 

ADREÇA_____________________________________________________________________________ 

CODI POSTAL________________________ MUNICIPI ________________________________________ 

TELÈFON PARE___________________________        TELÈFON MARE ____________________________  

TELÈFON ALUMNE_____________________ 

CORREU ELECTRÒNIC PARE___________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC MARE___________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC ALUMNE/A ___________________________________ 

LLENGUES QUE ENTEN:   CATALÀ               CASTELLÀ          CATALA I CASTELLÀ  

GÈNERE: HOME  DONA   

ESTUDIS CURSATS ANY ANTERIOR (2019-20) ________________________________________________ 

CENTRE_____________________________________________________________________________ 

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

NOM DEL GERMÀ/ANA: ________________________________________  CURS QUE FARÀ:  _________ 

 
MATÈRIES OPTATIVES 
 
L’alumnat de 1r a 3r ha de cursar una matèria optativa anual de dues hores a la setmana.  

En aquest quadre cal prioritzar del 1 al 4 totes les optatives a les que un alumne pot optar 

el curs 20/21. Si es tria francès o alemany cal fer-ho amb el compromís de cursar-ho du-

rant tota l’ESO. La matèria de robòtica també està pensada per tenir continuïtat a 2n i 3r 

d’ESO. 

 

PRIOR. 1R ESO PRIOR. 2N ESO PRIOR. 3R ESO 

 FRANCÈS  FRANCÈS  FRANCÈS 

 ALEMANY  EDUCACIÓ FÍSICA  ALEMANY 

 ROBÒTICA  ROBÒTICA  ROBÒTICA 

 REFORÇ MAT/CAT  REFORÇ LLENGÜES  EDICIÓ IMATGE DIG. 

  -------- ALEMANY*   

*No s’ofertarà aquesta optativa aquest curs a 2n d’ESO 

 

Per les optatives de l’alumnat de 4t d’ESO cal emplenar aquest formulari “online”:  

 

https://forms.gle/t2WZSYDcmcweJtDV8 
 

  

https://forms.gle/t2WZSYDcmcweJtDV8
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SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROJECTE WHATSEP 

 

Per a que l’alumnat sigui valorat per determinar el seu possible accés al projecte WhatsEp, caldrà que 

envieu junt amb la resta de documentació a la secretaria del centre: 

 

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

 

Aquest procediment l’hauran de realitzar 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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

(a presentar signat al setembre) 

 

 

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 2020/2021. Alhora que han rebut la informació del procediment a seguir per 

l’accés a l’esmentat projecte i són coneixedors que caldrà enviar a la secretaria del centre la 

documentació següent:  

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

 

Lleida, _______ de juliol de 2020 
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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 juliol de 2020 
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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. 
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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 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 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 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. 

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003
mailto:secretaria@insjoanoro.cat


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Oró 
 

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 ordina-
dor, per si us és requerit. 

 
2. Via  caixer automàtic de caixabanc/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. 

 

 
 
 
 
  

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


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Oró 
 

INFORMACIÓ SOBRE L’ORDINADOR PORTÀTIL DE L’ALUMNAT: 
 

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, l’alumnat de 4t disposarà 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. 
 

1r, 2n i 3r d’ESO 
 

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 matèries, 
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 permet: 

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. 
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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 sobreesforç econòmic desproporcionat. 
 
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 progra-

mari 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 la llista del programari 
necessari: 
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CARACTERÍSTIQUES DE L’ORDINADOR REQUERIT: 
 
 

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

 Intel ® Celeron N4120 QuadCore  

 Memòria 4 Gb DDR4  

 Gràfica Intel UHD Graphics 600 

 Disc dur de 128 GB SSD 

 Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 

 LAN Gigabit 

 Bluetooth 5.0 

 Bateries de Ió de Liti de 4 celles de fins a 12h de funcionament. 

 Pes: 1,4 kg 

 
 
Accessoris recomanats: 

 Funda. 

 Auriculars amb micròfon. 

 Ratolí. 

 Pendrive 8GB. 
 
 

Programari mínim a instal·lar: 
 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 

 Openshot per edició de vídeos 

 Cmaptools per mapes mentals 

 Arduino IDE per programar plaques Ar-
duino 

 Inkscape per dibuix vectorial 

 Stellarium 

 Marble 

 Musescore 

 QCad 

 Scribus 

 
 
Si necessiten ajut amb la compra o 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 des del centre una oferta sense cap mena de compromís per a les famílies 

que estiguin interessades. 

 

S’ha escollit un model d’ordinador, l’ACER TMB-311-31 que té un interessant equilibri 

entre mida de pantalla, pes contingut, ressistència a cops, prestacions i preu. 

 
 

S’ha seleccionat un servei tècnic per gestionar la compra, el finançament i/o la instal·lació 

de software per a qui ho necessiti: 

 

AID GRUP 

C/Esperança Gonzalez, nº 5 (CAPPONT) 

TEL: 635634612 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 

Dill-Div de 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 el tramit de 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 30 DE JULIOL. 

 

Formulari on-line:       http://joanoro.aid.cat 

 

http://joanoro.aid.cat/
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