
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Confirmació de plaça per al curs 2021/2022 

 
ALUMNES DEL CENTRE QUE HAN DE CURSAR 2n, 3r, 4t ESO   

 
 
 

De l’1  al 7 de juny haureu d’entregar la confirmac ió de plaça 
al tutor/a 

 
És imprescindible que porteu els següents documents  (si no ho feu 
no es formalitzarà la matrícula): 
 
 
 Full d’actualització de dades i de confirmació de plaça per al curs 2020/2021 

 
 Full d’ “ensenyament de la religió ”  (només per als que faran 2n i 4t d’ESO) 
 
 Full d’autorització d’ús d’imatge  signat pels pares 

 
 Imprescindible targeta sanitària  

 
 Carta de compromís  (dos exemplars: un per al centre i l’altre per a vosaltres) 

 
 Els alumnes que es matriculin de 3r d’ESO  cal que portin fotocòpia del DNI si no 

l’havien portat anteriorment. 
 

 Justificant de l´ingrés de 38 €, a nom d’Institut Domènech i Montaner , al compte 
núm. ES93 0182 4358 12 0200014405 del BBVA  
 

L’ingrés es pot fer de tres maneres: 
 
OPCIÓ A Ingrés en efectiu a un caixer del BBVA. 
El caixer només admet bitllets però torna el canvi corresponent en monedes.  
 
Passos a seguir: 
 

a) Accediu-hi sense llibreta ni targeta 
b) Aneu a la opció “operacions sense llibreta ni targeta”. 
c) Després a l’opció “pagaments”. 
d) Seguidament, a  l’opció de “pagaments express”. 
e) Afegiu-hi el codi emissor següent: 4300043 
f) La referència amb validació:000 
g) Indiqueu el nom i el curs de l’alumne/a 

 
 
 

     
 

        Generalitat de Catalunya 
       Departament d’Ensenyament 
       Institut Domènech i Montaner  
 

C /Maspujols 21-23 
 43206 REUS 
 Telf. 977312381 
 Fax 977319955 
 correu@iesdimreus.cat 
 www.iesdimreus.cat 



 

 

h) Detall/referència/ingrés 
 
 
 
OPCIÓ B Pagament amb targeta a un caixer del BBVA. 
Passos a seguir: 

a) Introduir la targeta 
b) Aneu a l’opció “pagaments”. 
c) Seguidament, a l’opció de “pagaments express”. 
d) Afegiu-hi el codi emissor següent: 4300043 
e) La referència amb validació:000 
f) Indiqueu el nom i el curs de l’alumne/a. 
g) Detall/referència/ingrés 

 
 
 

OPCIÓ C Transferència bancària al compte núm. ES93 0182 4358 12 
0200014405 del BBVA. 
 
En qualsevol cas, haureu de lliurar el RESGUARD DEL PAGAMENT  amb tota la 
documentació al turtor/a 
 

 
 
 
 

 Si us voleu afiliar a l’AMPA, cal que ompliu i adjunteu 
 

1. Full d’ingrés de la quota de soci (30€) 
2. Sol·licitud d’inscripció de socis 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Andreu Martín Martínez, com a director de l’Institut Domènech i Montaner de Reus,  i 

______________________________________________________, amb DNI 

_______________________ , com a pare / mare / tutor / tutora de l’alumne/a 

________________________________________________, conscients que 

l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i del centre, signen aquesta 

Carta de compromís educatiu que comporta els següents: 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumnat.  

2. Vetllar per l’ús del català com a llengua vehicular de tots els ensenyaments que 

s’imparteixen al centre. 

3. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar tot respectant les seves 

conviccions religioses, morals i ideològiques i de la família, dins el marc normatiu/legal  

vigent.  

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre.  

5. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i comunicar a la família els resultats de les 

avaluacions.  

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.  

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumnat.  

8. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumnat al centre i qualsevol altra 

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.  

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família. 

10.Revisar conjuntament amb la família el compliment dels  compromisos i, si escau, el 

contingut, en el termini de cada curs escolar. 

 
 
 

                       Generalitat de Catalunya 
   Departament d’Ensenyament 
    Institut  Domènech i Montaner  
 



 

 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més 

específicament, la de l’equip directiu. 

2. Acceptar l’ús del català com a llengua vehicular de tots els ensenyaments que 

s’imparteixen al centre. 

3. Compartir amb el centre l’educació del/la fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats 

que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.  

4. Instar el/la fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 

particular les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 

classes.  

5. Acceptar/assumir les mesures i/o tasques encomanades per millorar la convivència dins 

de la comunitat educativa. 

6. Vetllar perquè el/la fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i 

puntual a les activitats acadèmiques i també perquè faci a casa les tasques encomanades 

pel professorat, ajudant a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per 

a l’activitat escolar. 

7. Vetllar perquè el/la fill/a faci un ús adequat i respectuós de les noves tecnologies de la 

informació (internet) i, en especial, de les anomenades “xarxes socials” (Facebook, 

Messenger  i d’altres). 

8. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del/la fill/a.  

9. Facilitar al centre les informacions del/la fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i fer el seguiment de les comunicacions del centre en qualsevol mitjà, fent 

especial esment del correu electrònic. 

10. Assistir a les reunions que el centre convoca i atendre les peticions d’entrevista o de 

comunicació que formuli el centre.  

11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del/la fill/a.  

12. Informar el/la fill/a del contingut d’aquests compromisos.  

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta 

i, si escau, el contingut, en el termini de cada curs escolar. 

 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 
El centre        La família  
 
 
 
Signatura        Signatura  
 
Reus, 1 de juny de 2021 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Domènech i Montaner 

 
 
 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE  2021/2022 
 
L’ Institut Domènech i Montaner  disposa a internet d’un espai web www.iesdimreus.cat, 
d’una revista del centre on s’informa i es fa difusió de les activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars, i d’un arxiu fotogràfic d’activitats escolars realitzades. En 
aquestes publicacions s’hi poden mostrar imatges en les quals apareguin, individualment o 
en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 
 
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, per això la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals 
per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles clarament identificables. 
 
Nom i cognoms del 
pare/mare/tutor/-a:  

 
 
DNI o passaport del pare/mare/tutor/-a:  
 

  SÍ autoritzo 

  NO autoritzo 
 
 

que la imatge del meu fill/a 
 
 
 

de  CURS:          ENSENYAMENT:          
 

GRUP:        ESPECIALITAT           
 

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a: 

- Les pàgines web del centre 
- Filmacions destinades a difusió pública no comercial 
- Fotografies per a revistes, publicacions d’àmbit educatiu, orles 

 
Reus, ............... de/d’................................. de 2021 
 
 
 

Signatura pare, mare o tutor/a 



 

 

       Generalitat de Catalunya 
       Departament d´Ensenyament 
       Institut Domènech i Montaner  

 
 
 
 
 

 

ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ A ESO 
 
 

 L´ensenyament de la Religió és una opció voluntària . 
 En cas que vulgueu cursar-la, empleneu el full. 
 

 
 

Alumne/a: .................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 

 
   Religió catòlica  

 
 
 

Reus, ............................... de ................................................................................................... de  2021 
 
 
 
 

Signat: El pare/mare/tutor 
 
 



ACTIVITATS QUE OFEREIX L’AMPA 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) té per finalitat 
col·laborar amb l’equip del professorat de l’ Institut amb l’objectiu de  
millorar l’educació dels nostres fills i filles. 
Es regeix per una Junta Directiva formada pels mares i pares que hi 
vulguin participar. 

•  Organitza diverses activitats extraescolars. 

•  Ofereix diferents serveis. 

•  Col·labora i ajuda en diverses activitats del Centre. 
 

SOCIS 

Per ser soci, s’ha de fer una aportació econòmica de 30€ per 
família 
Tindran un carnet d’identificació amb el qual podran obtenir 
descomptes en diferents establiments de la nostra ciutat.  
Per inscriure’s a les activitats extraescolars i utilitzar els serveis,                
és imprescindible ser soci de l’AMPA. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PREVISTES: 
• Futbol. 

• Tècniques d’estudi. 

• Anglès. 

• Francès 

• Alemany 

• Impressió 3D, Robòtica, Drons... 
 

L’AMPA informarà específicament de les condicions de les activitats 
extraescolars (horaris, dates d’inscripció….) i de la utilització del 
serveis. 

SERVEIS 
• Servei de reserva  de  llibres  i  material  escolar,  per  al  curs   

2021-2022, amb descompte per als socis. Els socis que 
reservin els llibres i/o material escolar a l’AMPA, se’ls hi farà 
entrega gratuïtament de  la carpeta de l’ Institut.   

• Servei de taquilles d’ESO i BAT. (cal reservar prèviament) 

 - 27€ primer any (manteniment+cadenat+ 6€ fiança) 
 - 15€ renovació anual. 

• Servei de taquilles per als Cicles Formatius. 
- 29€ primer any (manteniment+cadenat+ 5€ fiança) 
 - 18€ renovació anual. 

• Servei de fotocopiadores pels alumnes, al vestíbul del centre 

• Servei de préstec de vestits i instruments Tuna. 

• Serveis del “Mercadet 2a. mà” de llibres. 

• Servei de venda de material escolar, durant tot el curs. 

COL.LABORACIONS I AJUTS 

• Subvencions per als  diversos Departaments i Seminaris de        
l’ Institut. 

• Organització  de premis i concursos. 

• Realització d’activitats lúdiques i esportives. 

• Ajuda econòmica als socis/alumnes de 4t.ESO o 2n.BAT., que 
vagin al viatge de final de curs. 

•  Participació en la Marató TV3. 

• Col·laboració econòmica en els Orles de 4t.ESO i 2n BAT. 

• Col·laboració amb la festa de la Castanyada.  

• ...Altres ... 
 

 



 
Si voleu saber els establiments 
que ofereixen descomptes en 

presentar el Carnet de l’AMPA. 
 
Consultar  Pàgina  Web  

www.ampaiesdim.org 
 

HORARI OFICINA 

• Dilluns a dijous de 8 a 12 matí 

• Divendres   de        8 a 10  matí 

 

            

 

CURS 2021-2022 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE 

L’INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER 

C/ MASPUJOLS, 21-23 

43206 REUS 

TELÈFON: 977 33 03 07 

Adreça electrònica:  ampaiesdim@gmail.com 



C/Maspujols, 21-23        43206 REUS            Telèfon 977 33 03 07    ampaiesdim@gmail.com  
 

 
 

Full d’ingrés quota soci AMPA 

 

QUOTA SOCI CURS 2021-2022    

   30€ PER FAMÍLIA 

Per poder gaudir dels avantatges de ser soci de l’ AMPA, us agrairíem féssiu l’ ingrés de la 
quota, als caixers automàtics de BBVA-CX, aquest pagament es pot fer amb qualsevol 
targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat financera, o en efectiu, en qualsevol caixer de 
BBVA-CX seguint els següents passos: 

Guia pagament amb targeta al caixer, clients BBVA-CX 
1. Pagaments.  
2. Servei Pagaments Express. 

3. Codi emissor 43244169 

4. Detall/Referència: Cognoms família 

5. Import  30€ 

Si no disposeu de targeta, ingrés en efectiu al caixer 
1. Accedir sense llibreta ni targeta 
2. Operacions sense llibreta 
3. Seguir els passos de pagament amb targeta 

En aquesta operació, NO HI HA COMISSIÓ. 

O bé transferència numero compte (pot ser que hi hagi comissió)  
BBVA ES10 0182 4358 1302 0003 2340  

Un cop fet l’ ingrés  haureu d’enviar el resguard junt amb el FULL  INSCRIPCIÓ SOCIS 
AMPA, (omplir un full per família amb nom i cognoms fills matriculats al centre al proper 

curs 2021/2022) i enviar per correu electrònic (ampaiesdim@gmail.com)  

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 



       CURS 2021-2022 

DADES SOCIS AMPA - CURS 2021-2022 - (OMPLIR AMB MAJÚSCULES) 

Nom i cognoms fills/es         Curs que farà 

  

              

  

Nom i Cognoms PARE                                      NIF Pare 

   

Adreça de correu electrònic Pare              Telèfon Pare 

  

 Nom i Cognoms MARE                NIF Mare 

  

  Adreça de correu electrònic Mare              Telèfon Mare 

   

Domicili familiar                  Codi Postal 

  

 Signatura pares                                                                Reus a _________ de _____________ de 2021 

    

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades 

facilitades seran tractades amb la seguretat i la confidencialitat adequades i que seran incorporades a un fitxer automatitzat i només seran 

utilitzades per a les finalitzats indicades. El responsable del fitxer és l’Ampa de l’ institut Domènech i Montaner, a la qual us podeu adreçar per 

exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals mitjançant una comunicació per escrit. 



  Curs 2021-2022                 

C/Maspujols, 21-23                                Telf. 977 33 03 07                                    ampaiesdim@gmail.com                              

 
 
 

RENOVACIÓ TAQUILLA ESO-BAT 
FINS 3 DE JUNY 

 
Us recordem que per tal de renovar la taquilla per al curs vinent, haureu de fer          

un ingrés de 15€, al caixer de BBVA. 
 

1. Guia pagaments amb targeta caixer clients o no clients entitat 
1.- Pagaments. 
2.- Servei Pagament Express 

3.- Codi emissor: 43244169 
4.- Detall/Referència: (nom alumne i nºtaquilla) 
 

2. Si no disposeu de targeta, ingrés en efectiu al caixer 
1. Accedir sense llibreta ni targeta 
2. Operacions sense llibreta 
3. Segui els passos de pagament amb targeta. 
 

3 O per transferència  
BBVA ES10 0182 4358 1302 0003 2340 
 

POSAR NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE I NÚMERO TAQUILLA 
 (entregar o enviar el resguard d’ingrés a l’AMPA) 

 
 

Darrer dia 3 de juny 
 
Si en cas contrari ja no la necessiteu, us agrairem que ho comuniquéssiu, abans del 
21 de juny,  i us retornarem els 6€ de fiança, si tenim el clauer de la segona clau a 
l’oficina de  l’AMPA. 

Si no renovéssiu la taquilla abans de la data  indicada, es trencarà el cadenat i es 
buidarà el seu contingut. 
 
 
Us recordem que per poder fer ús de les taquilles s’ha de ser soci de l’AMPA el curs 
2021/2022 
 
Gràcies per la vostra col·laboració 
 


