
Matrícula d’alumnat d’ESO del centre  
Confirmació de continuïtat pel curs 21/22 
 
L’alumnat que aquest curs 20/21 es troba escolaritzat al centre, i el curs vinent, 
continuarà en els mateixos estudis ha de confirmar la matrícula pel curs 21/22.  

La confirmació de matrícula es fa en dos passos: 

Pas 1. Fer el pagament de la matrícula. A continuació trobareu informació de 
com fer el pagament i les quotes a abonar en cada cas. Guardeu el resguard 
perquè l’haureu d’adjuntar (pujar) al formulari de confirmació de matrícula en 
línia (pas 3). 

Pas 2. Fer el pagament de la taquilla, en cas d’estar interessats. A continuació 
trobareu informació de com fer el pagament de les taquilles en el cas que 
vulgueu reservar-ne una pel curs vinent. Guardeu el resguard perquè l’haureu 
d’adjuntar (pujar) al formulari de confirmació de matrícula en línia (pas 3). 

Pas 3. Completar i enviar el formulari de confirmació de matrícula en línia.   
 
   

 

Pas 1. Pagament de la matrícula. 

Per formalitzar la matrícula, s’ha d’ingressar l’import de la quota que correspongui 
segons els estudis en el compte de l’institut. La matrícula només es considera 

efectuada un cop fet el pagament. 

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 processat amb èxit”. Imprimiu el comprovant o guardeu-lo en pdf al vostre 
ordinador, per si us és requerit. 

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


 

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 2021/22 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. 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA ANUAL A L’ESO 
 
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. 
 
La quota anual a l’ESO es destina als següents conceptes:  
 

❑ Assegurança escolar obligatòria d’accidents de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. 
❑ Lliurament de fotocòpies i dossiers des de les diverses matèries. 
❑ Accés a l’intranet del centre, pel seguiment acadèmic dels fills/es i altres gestions 
❑ Cursos i conferències impartits per especialistes externs al centre. 
❑ Samarreta tècnica esportiva del centre. 
❑ La coaching-agenda. 
❑ Ajuts puntuals per a renovació de recursos TIC d’aula ordinària o d’informàtica. 
❑ Servei de biblioteca del centre. 
❑ Premis de 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 visual i plàstica. 
❑ Petites sortides i activitats. 

 

Pas 2. Pagament de la taquilla, en cas de voler reservar. 
 

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” 

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


 

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. 
 

Pas 3. Completar i enviar el formulari de confirmació de 

matrícula en línia. 

Els documents que normalment lliuràveu a secretaria en paper se substitueixen per un 
formulari en línia.  

   
 
 
Per accedir podeu fer-ho amb el correu del vostre fill/a  @insjoanoro.cat o bé qualsevol altre correu electrònic 

 

En el formulari haureu d’informar les següents dades: 
1. Actualitzar les vostres dades de contacte (alumne/a i tutors/es legals) 
2. Actualitzar els documents d’identitat i TIS 

3. Estudis pels quals confirmeu la matrícula 
4. Elecció de les matèries optatives  

5. Autoritzacions d’imatge i sortides 
6. Haureu d’adjuntar (penjar) una fotografia, escaneig o PDF de: 

▪ Comprovant de pagament quota (del caixer o internet) 

▪ Comprovant pagament taquilla , en el cas d’haver reservat 

 

Altres coses a recordar. 
1. Aconseguir els llibres de text necessaris per seguir el curs. 

 
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 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. 

 
2. Tenir a punt el portàtil per l’inici de curs. 

 

T’ajudem amb la sol·licitud. 

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem amb el tràmit. 

 

ACCÉS AL FORMULARI DE MATRÍCULA 

Trucar al centre 973 268 399 secretaria@insjoanoro.cat 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9c-LbmrrBsPKO7iHuvv-RbJhh507IlO46MYC4aEgUI0sm1Q/viewform?usp=sf_link

