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Benvolgudes famílies, 

Del 25 de juny al 1 de juliol, es procedirà a les matriculacions presencials de 2n, 3r i 
4t d’ESO. L’horari de matriculació serà de 9h a 13h, i s’haurà de demanar cita prèvia 
al link següent: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIP
US_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Tutoria,08042342 

Passos a realitzar: 

1) Pas previ a la Matriculació presencial: PAGAMENT  per transferència de la 
Quota de Material i de la Quota familiar de l’AMPA (opcional i un sol pagament 
per família): 

Quota de material 60 € 

Quota  AMPA (opcional) 15 € 

Núm. compte per transferència ES21 0182 1781 9702 0159 7908 

 

2) Comprovant del pagament: 
a) S’envia foto del comprovant al correu electrònic de l’Institut: 

a8042342@xtec.cat. 
b) Es porta el comprovant el dia de la cita prèvia. 

3) En l’Institut els pares/mares/tutors signaran la següent documentació: 
a) Confirmació de la continuïtat del seu fill/a en el centre.  

b) Especificar: 
i) Si l’alumne/a cursarà religió catòlica. 
ii) Si autoritza a l’alumne/a a l’ús de la imatge del seu fill/a per a sortir en 

fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la web 
del centre, moodle o aplicació d’accés restringit per control de l’alumnat.  

iii) Si autoritza a que el material elaborat pel seu fill/a menor de 14 anys pugui 
ser publicat en els espais de comunicació del mateix centre amb la finalitat 
de desenvolupar l’activitat educativa. 

iv) Si autoritza que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin 
les inicials del seu fill/a.  



 Generalitat de Catalunya 
             Departament d’Ensenyament                                                         
 Institut de Badia del Vallès                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 C/ Mallorca, s/n                                                                                                         
 Tel. 93 718 75 06 
 Web: https://agora.xtec.cat/iesbadia/ 
 e-mail: a8042342@xtec.cat 
    08214 Badia del Vallès (Barcelona)           

 

 

Matriculació 2n, 3r i 4t ESO  Model: 
 

Codi document:  Pàg. 2 de 2 
 

 

v) Si autoritza a que el seu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis 
telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que requereixen usuari i 
contrasenya (Moodle i Classroom). 

 

Podeu consultar més informació a la nostra web: https://agora.xtec.cat/iesbadia/ 

 

 

 


