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Pagament curs 2020/2021 2n de batxillerat (de l’1 al 30 de juliol de 2020) 

Donada l’alerta sanitària que hem patit durant el curs 19-20, els alumnes han fet classes no

presencials durant un trimestre. Durant aquest període, els alumnes no han consumit part

de la quota de material (25 euros), de manera que la descomptem de la quota del curs 2020-

2021. 

Quota de material de 2n batxillerat social-humanístic 108,12€
Quota de material de 2n batxillerat científic-tecnològic 108,12€

Aquest  pagament  inclou: 

Quota digital: 15€
Material bàsic, dossiers inclosos (75 €- 25 € a compte curs passat) 50 €
Assegurança escolar (1,12€)
AMPA (25€ / família)

En cas que l’alumne sigui nou al centre el curs 20-21, caldrà formalitzar el pagament

íntegre de la quota de material total, consistent en 133,12 euros (108,12€ + 25€), així

com pagar totes i cadascuna de les sortides que es facin quan el professorat així ho

requereixi.

● A part d’aquesta quota, cada família s’haurà de fer càrrec de les lectures del curs.  Rebreu la llista de

les lectures que cal comprar.

● De la quota de sortides que es va pagar el curs 19-20 i que no es va poder gastar, queda un remanent

que serà utilitzat pel curs vinent.

● Donada la  situació  d’excepcionalitat  causada per  la  irrupció  del  Covid-19  a  les  nostres  vides,  i  la

incertesa  de  saber  si  enguany  es  podràn  realitzar  les  sortides  pedagògiques  que  el  professorat

organitza per tal de complementar el currículum desenvolupat a classe, des del centre hem decidit que,

a mesura que es puguin anar realitzant, les famílies sereu informades adequadament i,  una vegada

esgotats els diners a compte del curs passat, la resta de sortides s’abonaran en efectiu. 

● L’alumnat que no hagi liquidat l’import de les sortides no podrà assistir a les sortides programades. 

● En cas de realitzar-se, estades, viatges i crèdits de síntesi s’abonen a part.

Aquest pagament es pot fer mitjançant:

1) Ingrés als caixers automàtics del BANC SABADELL.

Caldrà fer l'ingrés a  qualsevol  caixer  automàtic  del  Banc Sabadell  amb qualsevol  targeta  de qualsevol

entitat, a qualsevol hora del dia, accedint a les següents opcions:

ALTRES OPERACIONS > PAGAMENTS A TERCERS > INTRODUCCIÓ DEL SEU NÚMERO SECRET >

INTRODUCCIÓ  DEL  CODI  DE  L'INSTITUT  VACARISSES  :6035  >  CONFIRMACIÓ  >  ESCOLLIR  EL

CONCEPTE.
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Haureu d’escriure el nom i cognoms de l’alumne/a que es matricula. Per acabar, el caixer us lliurarà dos

comprovants:  un per  a vosaltres i  l'altre  per  a l’Institut.  Recordeu que és obligatori  presentar  el

resguard  de  pagament  a  la  secretaria  del  centre  o  enviar-lo  al  correu

secretariacentreinsvacarisses.cat.

2) Transferència al compte  ES13-0081-0333-1700-0128-8431 (BANC SABADELL). No oblideu

de fer constar al document de transferència el nom i cognoms de l'alumne/a i el curs al qual es matricula.

Recordeu que és obligatori presentar el resguard de pagament a la secretaria del centre o

enviar-lo al correu secretariacentreinsvacarisses.cat.

Sapigueu que hi ha facilitats de pagament en casos de necessitat. Si és el cas, haureu de passar per la

secretaria del centre a comunicar-ho.

En cas que tingueu qualsevol consulta, restem, com sempre, a la vostra disposició.

Cordialment,

La Direcció de l’Institut Vacarisses

Vacarisses, 03/06/2019
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“D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer 
“Escolarització d’alumnat” la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos d’admissió d’alumnes en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests centres. El 
responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i 
oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 

 

 
 

ACTUALITZACIÓ DE DADES I CONFIRMACIÓ  DE PLAÇA PER A BATXILLERAT CURS 2020/2021 
 

Nom i Cognoms de l’alumne/a.  

DNI  

Curs actual  

Curs al que et matricules  Curs…………………………………     Modalitat…………………………………………………. 

 
 

En el cas de ser alumne/a MENOR d’edat: 

Signatura de l’alumne:      Nom i cognoms del pare/tutor legal  …………………………………………………………….. 
Telèfon contacte …………………………………………………………………………………... 
Adreça mail…………………………………………………………………………………………. 
 
Nom i cognoms de la mare/tutora legal ……………………………………………………….... 
Telèfon contacte …………………………………………………………………………………... 
Adreça mail…………………………………………………………………………………………. 

 

                                                    

En el cas de ser alumne/a MAJOR  d’edat o emancipat/da legalment: 

Vius sol?....................................................................................................................................................................................... 

Convius  amb el pare, mare o tutor legal?.................................................................................................................................. 

Autorització per a  la comunicació entre centre i família a efectes educatius i administratius:                             

Signatura de l’alumne major d’edat 

o emancipat legalment   

 

 

 

Telèfon de contacte:    

Nom i cognoms del pare ………………………………………………………………………... 
Telèfon contacte …………………………………………………………………………………. 
Adreça mail………………………………………………………………………………………. 
 
Nom i cognoms de la mare…………………………………………………………………….. 
Telèfon contacte ………………………………………………………………………………... 
Adreça mail……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIONS   
(a completar en el cas d’alumnes MAJORS d’edat) 
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AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LA IMATGE 
 

L’ Institut de Vacarisses disposarà a Internet d’espais informatius on es farà difusió de les seves activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars. En aquests espais s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en 
grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 
 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins 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, la direcció d’aquest centre demana el consentiment: 
 
● per poder publicar fotografies on aparegui l’alumne/a clarament identificable. 
● per ser publicats en blocs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa. 

 
    Dades de l’alumne/a 

 

Jo,...........................................................................................................................com alumne del centre, major d’edat i amb 
DNI.............................  ………………….                              
 

AUTORITZO que la meva imatge, pugui aparèixer mentre romangui com a estudiant del centre i com a exalumne/a del 
centre, en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre 
docent i publicades a: 
 

● als espais digitals del centre (intranet, blocs o pàgina web), així com donar-lo d’alta en webs de contingut educatiu 
● filmacions destinades a difusió pública no comercial (festes d'extraescolars o sortides, per exemple) 
● fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu 
● Presentacions Digitals 
● Youtube de l’institut Vacarisses 
● Webs del departament d’Ensenyament. 

 
En el cas que en algun moment no volgués acceptar les condicions suara esmentades em comprometo a comunicar-lo al centre. 
 
 

Signatura  
 

 
Vacarisses,  ______ de ________________ de 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ús de serveis i recursos de la intranet del Centre   
(a completar en el cas d’alumnes MAJORS d’edat) 
 
 
 

Jo, ___________________________________________________________, amb DNI _______________________, i com que sóc 
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major d’edat, autoritzo al centre a que gestioni la creació de l’usuari i 

contrasenya associats al compte @insvacarisses.cat,  per al treball acadèmic,  amb finalitats pedagògiques, per a tota la resta de la 

seva escolarització. 

La gestió d’aquest identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El Centre no 

es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les 

infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 

 

 

 

 

     Signatura  

 
 

Vacarisses,  ______ de ________________ de 2020 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


