
Institut Antoni Pous i Argila

INSTRUCCIONS PER MATRICULAR-SE A  1r ESO

Benvolguts pares, tutors,

Us informem de les dates i dels documents que deu de portar a l'hora de fer efectiva la matrícula dels 
vostres fills/filles al nostre centre:

Dates de matrícula: del 21 al 27 de juny de 2018 a les oficines de l'institut.

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 18h (menys divendres tarda)

Documentació que heu de portar:

• 1 fotografia actual, mida carnet, amb el nom i els cognoms al darrere
• Full de dades personals degudament emplenat.
• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
• Fulls d'autorització (sortides, pla d'evacuació centre, cessió dades AMPA, drets imatge, ús 

d'internet), que us adjuntem, degudament signats.
• Resguard de l'ingrés de la quota de material, llibres i Ampa que puja 160€.

             Aquesta quantitat es paga anualment i correspon a la suma de:

• Fotocòpies, dossiers, llibres consulta, quaderns exercicis, llibres digitals...........120€
• Quota AMPA..........................................................................................................40€*

◦ La quota de l'AMPA és variable depenent del nombre d'alumnes que la família té al centre:
◦ Si hi ha 1 alumne al centre: 40€
◦ Si hi ha 2 alumnes al centre: 25€ cadascun (total: 145€ (AMPA+material) per alumne)
◦ Si hi ha 3 alumnes al centre: 20€ cadascun (total: 140€ (AMPA+material) per alumne)

• Banc de Sabadell –  núm.  ES05 0081 1555 4200 0117 5228
(a darrere hi ha instruccions per fer el pagament)

Podeu pagar-ho tot en una sola vegada o bé partir-ho en 2 terminis:

◦ 80€ ara per la matrícula del juny
◦ 80€ pel setembre

Cordialment,

La direcció

Manlleu, juny  de 2018

Avinguda de Roma, 260
08560 Manlleu
Tel. 93 851 37 05
Fax 93 850 60 38
Ies-antoni-pous@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ies-antoni-pous

http://www.xtec.cat/ies-antoni-pous


INSTRUCCIONS PAGAMENT QUOTA AMPA I MATERIAL ESCOLAR

- Podeu fer el pagament  fent una transferència  al número de compte: 

ES05 0081 1555 4200 0117 5228
Recordeu indicar, en el concepte de la transferència, el nom de l'alumne.

- També podeu  fer el pagament amb targeta, al caixer automàtic de qualsevol oficina
del  BANC  DE  SABADELL  tot  i  no  ser  client  d’aquesta  entitat  i  sense  cap  tipus  de
comissió. 
Les intruccions  per fer-ho són aquestes:

1. Introduir targeta. 
2. Seleccionar Pagament a tercers.
3. Introduir el nº secret de la targeta.
4. Seleccionar compte corrent o bé  targeta crèdit.
5. Introduir codi entitat: 004047.
6. Acceptar.
7. Seleccionar el concepte del pagament :

- La quantitat marcada és per cada fill, de manera que si es té més d’un fill caldrà fer una
operació per cadascun. 

            ESO       BATXILLERAT

      
 
                                                                                                 
                                                             

- Si  fe  u   el pagament en efectiu, directament a la finestreta del banc,
us faran un recàrrec de 5€.

 1   FILL     120 € 1  FILL  160 €

2 FILLS 105€
cadascun

3 FILLS 140€
cadascun

3 FILLS 100€
cadascun

1 FILL  Fraccionat
        80€

2 FILLS 145€
cadascun

    Taquilla     8€
 batxillerat i cicles

2 FILL  Fraccionat
72,5€ cadascun

3 FILL  Fraccionat
   70€ cadascun


