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Benvolgudes famílies, 
 
Per tal de formalitzar la matrícula de primer d’ESO caldrà fer-nos arribar al correu 
administració@olivargran.cat la següent informació, dins del període de matrícula del 13 al 17 de juliol 
ambdós inclosos: 
 
- Fotocòpia o fotografia del llibre de vacunes o paper del pediatra conforme no s’han subministrat. 
- Fotocòpia o fotografia de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne/a (TSI). 
- Resguard de pagament de l’aportació de material curs 20-21, de 60 €. Pagament a efectuar amb el 

següent codi de barres: (IMPORTANT: Anotar el nom sencer de l’alumne/a.)  

 

- Sol·licitud transport escolar, si s’escau. 
 

També caldrà omplir el següent formulari: 

- Formulari de matrícula nova primer d’ESO  https://forms.gle/uWSWzMMx3hYYNAvd8 

 
Les reunions informatives via videoconferència a les famílies es faran en tres dies, segons la lletra inicial 
del cognom de l’alumne/a: 

De l’A a la E - dilluns 20 juliol a les 20:00 a través del següent enllaç meet.google.com/rox-ynmz-gdx. 

De la F a la M - dimarts 21 juliol a les 20:00 a través del següent enllaç meet.google.com/ntv-esjd-qjx. 

De la N a la Z - dimecres 22 juliol a les 20:00 a través del següent enllaç meet.google.com/zzf-hmwo-

ntw. 
 

Un cop rebuda tota la informació, se us enviarà un correu amb la confirmació de la matrícula. 

Per a sol·licitar cita prèvia per fer el tràmit presencialment al centre, trucar al 972 50 45 62 de 9:30 a 

13:30. 

Per a qualsevol dubte podeu contactar via correu a administració@olivargran.cat o via telefònica al 972 50 

45 62 de 9:30 a 13:30. 

Atentament, 

ADMINISTRACIÓ 

Institut Olivar Gran 

 

Figueres, 6 de juliol de 2020. 
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