
 

DATES DE MATRÍCULA: 

 

Del 14 al 18 de juny  

 

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 (arxiu PDF, o escanejat) 

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

3. Notes de 5è i 6è i de les competències bàsiques si esteu interessats en fer el projecte Whatsep 

(només per a l’alumnat que cursarà 1r d’ESO). Si no teniu aquesta documentació en el moment 

de formalitzar la matrícula, envieu-ho tan aviat com sigui possible. 

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 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 juny-juliol). 

 

  

MATRICULA ESO 
 (ALUMNAT PROVINENT D’ALTRES CENTRES) 

2021-2022 

mailto:secretaria@insjoanoro.cat


 

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 (2020-2021) ______________________________________________ 

CENTRE_____________________________________________________________________________ 

TÉ GERMANS AL CENTRE AL CURS 2021-2022 (SI/NO)? _____ 

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

 
  

  



SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROJECTE WHATSEP 

 

Per a què 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. 

 Les notes de les competències bàsiques. 

 

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 2021/2022. 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. 

 Les notes de les competències bàsiques. 

 

Lleida, _______ de juny de 2021 

 

 

 

 

  



INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA ANUAL A L’ESO 
 
Els recursos que el centres educatius reben de la Generalitat, tot i ser importants, ens 
permeten només 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... 
 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... 
 Sortides i activitats curriculars. 

 

  



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 130€ 97€ 

2n ESO 129€ 96€ 

3r ESO 128€ 95€ 

4t ESO 94€ 61€ 

 
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


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


ORDINADOR DE L’ALUMNAT PER A 1R I 2N D’ESO. 
 

L’alumnat d’ESO del nostre centre necessita un ordinador portàtil per dur-lo cada dia al centre, amb un 

programari mínim instal·lat. 

 

El pla d’Educació digital de Catalunya 2020-2023 preveu que la Generalitat presti un ordinador a cada 

alumne d’ESO. El problema rau en que no se sap amb total seguretat si aquests ordinadors acabaran 

arribant o no. I si arriben, no se sap quan. Davant d’aquesta incertesa, el centre no pot esperar a 

l’arribada d’aquests equipaments. 

 

Així plantegem a les famílies vàries solucions per disposar un PC portàtil des del primer dia de curs: 

 

1. Comprar un ordinador portàtil de 11,6 polzades nou, com el que les famílies han anat com-

prant els darrers anys. Tenen un cost d’uns 300-325€. Us facilitem una opció de compra d’un 

model concret per si esteu interessats (veure full compra PC), on ja s’inclou la instal·lació del 

programari necessari per seguir el curs (veure full annex). 

2. Utilitzar algun ordinador portàtil del que la família ja disposi per a aquesta funció, a l’espera 

de que es pugui concretar al llarg del curs la dotació de la Generalitat. Si necessiteu ajut per 

instal·lar el programari mínim, també us facilitem un servei tècnic on us ho preparen tot si es 

necessita. 

Penseu que si heu tingut un fill/a a 2n d’ESO el curs 20/21, a 3r (curs 21/22) si que pot disposar 

des de l’inici de curs d’un ordinador en préstec. Aquesta opció alliberaria l’ordinador del fill/a 

que farà 3r, perquè el fill/a de 1r li pugui donar ús. En fer la renovació de matrícula per a 

l’alumnat de 3r, es preguntarà si es vol gaudir d’aquest préstec. 

3. Comprar al nostre centre un ordinador portàtil de 15” de segona mà. Al centre tenim uns or-

dinadors que van costar al voltant de 400€ cadascun i que ara amb una antiguitat d’entre 3-5 

anys, posem a la venda per 50€ la unitat. Aquests equips poden fer la funció d’ordinador 

“pont” fins que puguin arribar els de la Generalitat. Aquí podeu fer la reserva d’un equip. LINK. 

  

https://forms.gle/vpHntYkexDzTZfqC8


 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ORDINADOR I PROGRAMARI NECESSARI 
 

Model suggerit: 

 

ACER TMB311-31 

 
Especificacions tècniques mínimes de l’ordinador, en cas d’optar per un altre model: 
 Intel ® Celeron N4120 QuadCore  
 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 
 Bloquejador anti-publicitat integrats 

 
Si necessiten ajut amb la instal·lació del programari, els facilitem una opció al full informatiu annex. 
  



 
 

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 TMB311-31 que té un interessant equilibri entre 

mida de pantalla, pes contingut, prestacions i preu. 315€ Iva inclòs. 

 
 

S’ha seleccionat un servei tècnic per gestionar la compra, el finançament 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 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 30 de Juny. 

 

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

 

 

http://joanoro.aid.cat/
http://joanoro.aid.cat/
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