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MATRÍCULA CURS 2017/18                                                                            4t ESO 

 
1. DATES DE MATRICULACIÓ 
 
La matrícula es farà els dies 27, 28, 29 i 30 de juny de 2017 en horari de 8’30 a 14 hores  

 

 
2. DOCUMENTACIÓ 

 
EN TOTS ELS CASOS: 
 

a) 1 fotografia mida carnet amb els cognoms al darrera; 
b) Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat; 
c) Notes finals curs 16/17; 

d) Autorització d’imatge (cal omplir totes les caselles i sobretot signar-ho); 
e) Autorització us serveis i recursos internet (cal omplir totes les caselles i sobretot signar-ho); 

f) Full d’ordre de domiciliació SEPA; 

g) Full de dades de contacte; 
h) Autorització de sortides per Vilassar (cal omplir totes les caselles i sobretot signar-ho); 
i) Full de selecció de matèries específiques i optatives; 
j) Full de dades de l’AMPA; 

 
Només si s’escau 

 

a)  Imprès de lloguer de taquilles; 

b) Només per a alumnes residents a Cabrera de Mar: Imprés relatiu  l’opció d’acolliment a l’ajut individual 
de  desplaçament (si aquest es convoca); 

c) Els alumnes que vulguin al·legar l’existència de qualsevol limitació física que els impedeixi seguir amb 
normalitat les classes d’Educació Física hauran de presentar el corresponent Certificat Mèdic Oficial; 

d)  Fotocòpia DNI (aquells alumnes que en tenen)*; 

e) Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.* 

* Només portar si no ho han fet amb la preinscripció 

 

3. INFORMACIONS 
 

 Quota de material: El Consell Escolar de l’INS Vilatzara va aprovar que es cobrés una quota de 
65 € que cobreix les despeses de material didàctic, agenda escolar, dossiers de treball etc.. 

 

 Quota AMPA, serà de 30€. 
 

 La quota de material, de l’AMPA, la llicència dels llibres digitals (ESO), les sortides i la resta de 
conceptes opcionals es cobraran  mitjançant domiciliació bancària segons el següent calendari: 

 

Concepte Preu Data 

QM i AMPA 95€ 1ª quinzena Juliol 

Sortides a determinar 1r. Pagament Setembre 

2n. Pagament Febrer 

Llicència Llibres Digitals (ESO) al voltant de 92€ Juliol 

Altres conceptes pels alumnes que ho sol·licitin 

 Taquilles 53 € Juliol 

 

                                                
 A títol orientatiu s’informa que el còmput total de les sortides per al curs 2016-17 ha estat entre 37 i 56€ (en 
funció de l’itinerari escollit). 
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ORDRE DE DOMICILIACIÓ CÀRREC SEPA 
 
Benvolgudes famílies, 

A partir de l’1 de febrer de 2014, l’IBAN serà l’identificador únic de qualsevol compte de 
pagament en l’àrea europea SEPA, substituint els actuals identificadors de comptes nacionals. 
Per tant, s’haurà d’utilitzar l’IBAN per realitzar cobraments i pagaments nacionals i 
transfronterers. 
 
És per això que, els agrairem emplenin i signin el formulari següent: 

 
Dades a complimentar per part de la família: 
 
 
Núm. de compte càrrec (IBAN) 

Codi IBAN Entitat Oficina DC Núm. c/c 

E S                       

 
 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a:  

Nom i cognoms del titular del compte:  

NIF del titular del compte:  

 
 
 
 
 
Vilassar de Mar, _____ d __________________ de 2017 
 
Signatura del titular del compte: 
 
 
 
 
Nom del signant: _____________________________ 
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FULL DE DADES DE CONTACTE  CURS 2017/18 

 

Nom i Cognoms  Curs  4t. ESO 

 
 
 

COMUNICACIÓ VIA SMS 

 
 

 Mòbil pare    Mòbil mare  

(marqueu amb una X el telèfon que voleu que s’utilitzi per a rebre els comunicats) 

 

 
 
COMUNICACIÓ VIA CORREU ELECTRÒNIC 
 
 

 E-mail alumne      

       

(marqueu amb una X el correu que voleu que s’utilitzi per a rebre els comunicats) 

 E-mail pare    E-mail mare  

 



 
Institut Vilatzara 
 
 

NOTIFICACIÓ I AUTORITZACIÓ DE SORTIDES MUNICIPALS 

 
 
 
Benvolgudes famílies,  
 
 
Al llarg del curs els vostres fills/filles realitzaran diverses sortides dins el terme municipal de 
Vilassar de Mar amb la finalitat de treballar aspectes inclosos en la programació de les 
diferents matèries, les activitats de tutoria o del treball de síntesi. 
    
 
Per tal d’agilitzar els tràmits que comporten organitzar aquestes sortides, us preguem que 
ens signeu l’autorització que adjuntem.  
 
 
 
 
Cordialment,  
Equip de Coordinadors 
 
 

 ...................................................................................................................................... 
 
AUTORITZACIÓ  
 
En/ Na .................................................................................. amb DNI .......................... 
autoritza al seu fill/a ........................................................... del curs ................. a participar en 
les sortides programades dins el terme municipal de Vilassar de Mar durant el curs 2017-
2018 
 
NOTA: 
 
L’assistència a aquestes sortides és obligada i l’alumnat que no estigui autoritzat a assistir té 
l’obligació de venir al centre on realitzarà activitats acadèmiques. 
 
Vilassar de Mar a ____ de ___________de 201__                    Signatura del pare/mare/tutor 
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ARRENDAMENT DE TAQUILLES CURS 2017/18 
   
   

NOMÉS OMPLIR I SIGNAR  EN CAS D’ESTAR INTERESSATS 
 

DADES DEL CENTRE:  INS VILATZARA 

  

DADES DE L’ALUMNE/A 

Cognoms i Nom  

Curs: 4t. ESO 

PERÍODE D’ARRENDAMENT 

DATA D’INICI Setembre DATA FINAL Juny 

 

PREU DE LLOGUER (RENDA ANUAL):   53€  

 
En/Na ............................................................. amb DNI ............................ està d’acord que li sigui 
carregat en el seu compte la quantitat de 53€, corresponent a l’import del lloguer de la taquilla pel 
curs 2017/2018 

       Signatura pare/mare/ tutor/a 
 

 
 
CONDICIONS GENERALS DEL PRESENT CONTRACTE  
1. Objecte del contracte 
Mitjançant el present contracte l’institut, en el successiu denominat 
arrendador, lloga al signant d’aquest contracte, en el successiu 
denominat arrendatari, la taquilla escolar descrita en l’anvers amb  
subjecció a les clàusules i condicions contingudes en aquesta pàgina i 
en l'anterior, mitjançant la seva signatura, s’obliga al seu  compliment 
com part contractant. 
 
2. Pagament  

El pagament de l'import fixat com preu del lloguer per a cada any 
escolar, és el que consta com a renda anual en l’anvers del contracte, 
venint obligat l’arrendatari  al seu pagament per avançat.  
 
3. Lliurament i devolució  
L’arrendatari reconeix i declara que la taquilla escolar es troba en 
perfecte estat general. La taquilla, en la data d’acabament del curs 
escolar, haurà de quedar buida i expedita, anant a compte de 
l’arrendatari les despeses que, pel seu incompliment, se li irrogaran a 
l’arrendador com conseqüència de l’obertura de la taquilla per canvi 
de pany o d’altres. En el cas que l’arrendatari incomplís la seva 
obligació de buidar el contingut de la taquilla al final  del contracte, 
l’arrendatari, per persona facultada per al cas,  podrà buidar la taquilla 
i els objectes quedaran dipositats en el centre escolar.  
 
4. Responsabilitats  
L’arrendatari  serà responsable dels danys que es produeixin per 
malícia, negligència o ús inadequat de la taquilla, havent d’abonar en 
aquest cas a l’arrendador l'import o despesa que aquest hagi hagut de 
sufragar per tal motiu.  

L’arrendador no es responsabilitza de la pèrdua, sostracció, deterioro 
o qualsevol altre dany que per qualsevol causa, es pugui produir als 
objectes dipositats en les taquilles.       
 
5. Condicions d’ús. 
 L’arrendatari podrà destinar la taquilla per guardar el material escolar 
i esportiu, així com objectes personals, però queda expressament 
prohibit el seu ús per dipositar objectes que per les seves 
característiques o composició puguin ser considerats com perillosos, 
nocius o que atemptin contra les normes del centre.  
 
6.  Funcionament de les taquilles. 
Les taquilles funcionen amb un sistema de clau individualitzada 
d’obertura personalitzada mitjançant combinació. L'esmentada clau 
serà facilitada de forma secreta per l’arrendatari a l’arrendador una 
vegada fet efectiu el pagament de la renda anual. 
 
7. Clau mestra 
 L’arrendador, per raons justificades, sota responsabilitat del Director 
del centre escolar podrà procedir a l’obertura  de la taquilla mitjançant 
una clau mestra.           
  
8. Subarrendament o cessió 
Queda prohibit subarrendar la taquilla.  
Queda igualment prohibit l’ús de la taquilla per una persona diferent a 
l’arrendatari. 
 
 9. Durada del contracte 
 
El present contracte tindrà una durada equivalent a un curs escolar. 
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AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT      CURS 2017/18 

 
 
Es poden beneficiar d’aquests ajuts tots aquells alumnes que visquin al municipi de 

Cabrera de Mar. (en cas que es convoquin) 

 

Per fer-ho han d’omplir les següents dades: 

COGNOMS I NOM:  

CURS: 4t. ESO 

DATA DE NAIXEMENT:  

ADREÇA:  

MUNICIPI DE RESIDÈNCIA:  

SEXE: Home  Dona  

 

En/Na __________________________________, amb DNI núm. _______________ 

SOL·LICITO l’Ajut de Desplaçament del Consell Comarcal del Maresme per al curs 

2017/2018 de: 

 

 
 

Vilassar de Mar,          de                      de 2017 
 
      

El pare/mare/tutor/tutora 

 
 
 


