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MATRÍCULA CURS 2020-2021 - 1r ESO 
Del 13 al 17 de juliol.   Horari de secretaria: de 10.00 a 13.30 hores 

La matrícula serà presencial preferentment i podeu demanar cita prèvia amb  l’enllaç que 

trobareu a la pàgina web de l’institut). Els documents de la matrícula també estaran 

disponibles a la consergeria a partir de dijous 9 de juliol.  

En cas de no poder venir al centre  podeu fer la matrícula de forma telemàtica enviant la 

documentació al correu secretaria@iesmercerodoreda.com 

S’ha de lliurar/ enviar  a la secretaria del centre la documentació següent: 

• Full de dades.. 

• Fotocòpia targeta sanitària. 

• Fotocòpia del carnet de vacunacions.  

• Carta de compromís signada. 

• Full d’inscripció a l’ Ampa.  

• Full de compromís del Pla de Reutilització de llibres. 

• Justificant dels pagaments del Pla de reutilització de llibres (50,00 euros) i de la Quota 

de material (50,00euros). Cal fer un ingrés de 100,00 euros en el compte del centre: 

Institut Mercè Rodoreda Caixabank ES66  2100 0638 6502 0017 9676. 

• Beques menjador: les famílies que voleu sol·licitar ajut de menjador per al curs 20/21 

trobareu els fulls de sol·licitud al web o també podeu recollir la documentació a la 

secretaria del centre i s’ha  de  lliurar en el moment de presentació de la matrícula. 

La quota de material, aprovada pel Consell Escolar, inclou: 

o Fotocòpies de matèries comunes i optatives. 

o Fotocòpies de les classes de tutoria. 

o Els fulls informatius per a l’organització general del centre. 

o Material fungible. 

o Material d’aula. 

o L’agenda del curs. 
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A partir del dia 7 de juliol es publicaran a la pàgina web els llistats dels llibres i del material per 

al proper curs.  

DURANT EL CURS REBREU TOTES LES INFORMACIONS PER CORREU ELECTRÒNIC 

 

REUNIÓ INICI DE CURS 

Us convoquem a la reunió de presentació del curs que tindrà lloc el dimarts 8 de setembre 
a les 17.00hores. 

 

IMPORTANT: 

Cal venir al centre amb mascareta, bolígraf i portar fetes les fotocòpies. 


