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MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT AL CURS 2019-2020 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Us fem a mans la documentació per formalitzar la matrícula del vostre fill/filla pel curs 2019–2020. 
Totes les dades personals que es sol·liciten són confidencials i es faran servir exclusivament per les                
gestions i activitats organitzades pel centre, l’Associació Esportiva i l’AMPA de l’Institut Banús. Cal              
que guardeu els fulls que són només informatius, ja que la informació que contenen la podeu                
necessitar per fer alguna consulta. 
 

CALENDARI DE MATRÍCULA 
 

L’alumnat que hagi de cursar l'ESO ha de lliurar a secretaria tota la documentació per formalitzar la                 
matrícula en les següents dates: 
 
● Alumnat NOU de 1r i 2n de batxillerat:  

o Dimarts 9 a dilluns 15 de juliol de 2019 
o Divendres 6 a dimarts 10 de setembre, matriculació extra-ordinària pels que tinguin            

assignatures pendents pel setembre 
● Alumnat DEL CENTRE:  

o Divendres 28 de juny a dijous 4 de juliol de 2019 
● Horari:  8:00 a 14:00 
 

Alumnes NOUS                     DOCUMENTACIÓ a presentar  
 

❏ Resguard de tramitació del títol de l’ESO 
❏ Autorització per a l’ús i cessió de la imatge. 
❏ Autorització d’activitats i sortides pedagògiques a Cerdanyola. 
❏ Full d’informació mèdica i original i fotocòpia del carnet de vacunacions. 
❏ Autorització per a l’administració de paracetamol 
❏ Carta de compromís educatiu. 
❏ Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.  

Si ha cursat els seus estudis a l’estranger: 
❏ Certificació acreditativa dels estudis cursats. 

 

Alumnes del CENTRE                      DOCUMENTACIÓ a presentar  
 

❏ Fotocòpia del DNI o passaport actualitzat.  

❏ Tria d’itinerari i matèries de modalitat  específiques i autoritzacions. 
❏ Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.  

 

TOTS els alumnes si s’escau              DOCUMENTACIÓ a presentar  
 

❏ Full d’inscripció Associació Esportiva. 
❏ Sol·licitud d’armariets al centre. 

 

NOTA: L’alumnat que no es matriculi durant les dates previstes podrà perdre el dret de plaça.  
Qualsevol model de document que no us hagi estat facilitat el podreu trobar a la pàgina web a la Menú →                     

Serveis → Documents.  
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INFORMACIÓ I CALENDARI D’INICI DEL CURS 2019-2020 
 

La línia pedagògica del nostre institut té com a directriu acostar el projecte acadèmic i educatiu del                 
centre al conjunt del professorat, alumnat i famílies, i així, plegats, avançar en la millora de la qualitat                  
educativa i humana que reben els vostres fills i filles. 
 
Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar informacions d’utilitat per a l’inici d’aquest nou curs               
acadèmic 2019-2020, aquesta informació la trobareu durant l’estiu a la cartellera del centre i a la web                 
del centre www.ibanus.cat. 

 
Llibres 
 
El dijous  27 de Juny s’organitza el Mercat de llibres usats de 17h a 19h al centre. 
 
La venda de llibre nou serà el dimecres 3 de juliol de 10 a 13h30 i de 17h a 19h. També es podran                       
comprar a la llibreria l’Escola (c. Altimira 22 de Cerdanyola) www.rucsavi.com. 
 
És molt important que els alumnes que demanen beca de llibres no comprin ells llibres fins que no                  
sàpiguen si reben o no la beca corresponent. Un cop obtinguda la beca la mateixa llibreria els                 
subministrarà els llibres. 

 
Inici de Curs 
 
El divendres 6 setembre l’alumnat de 1r haurà de recollir a la consergeria del centre el full de tria                   
d’optatives trimestrals que poden triar.  
 
En el cas de no poder assistir al centre és important que contacteu amb l’equip directiu.  
 
Cal que amb l’ajuda de les famílies l’alumnat de 1r d’ESO triï les matèries optatives i lliuri aquesta                  
elecció a la secretaria del centre, dilluns 9 de setembre abans de les 12h.  
 
L’alumnat de 2n i 3r de l’ESO farà la tria mitjançant un formulari que rebran per correu electrònic al                   
seu compte @ibanus.cat. La data límit per lliurar electrònicament el formulari és el dia 8 de setembre. 
 
Dijous 12 de setembre s’iniciarà el curs amb una sessió de tutoria en l’horari indicat i on s’entregarà                  
l’horari anual: 
 

● 1r d’ESO  a les 9:00 
● 2n d’ESO  a les 10:30 
● 3r d’ESO  a les 11:00 
● 4t d’ESO  a les 11:30 
● Batxillerat a les 12:00 

 
Divendres 13 de setembre de 2019 s’iniciaran les classes en el seu horari habitual per a tots els                  
cursos. 
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REUNIONS D’INICI DE CURS 
 

Les reunions de pares i mares per poder donar-vos a conèixer el tutor/a dels vostres fills,                
l’organització i les novetats del curs, seran comunicades a l’alumnat i publicades al calendari del               
centre, que podeu consultar a l’adreça http://goo.gl/ZPGtVA, preferentment es faran a finals de             
setembre o la primera setmana d’octubre. Per finalitzar recordar-vos que tota la informació rellevant              
del centre la podeu trobar a la nostra web www.ibanus.cat. 

 
HORARI 

 

L’ horari marc del centre és de 8:00 a 14:30 amb dos pauses o descansos.  

 
Hora Dilluns a Divendres 
8:00-9:00 

Classe 
9:00-10:00 

10:00-10:10 Pausa i descans 
10:10-11:10 

Classe 
11:10-12:10 

12:10-12:30 Pausa i descans 
12:30-13:30 

Classe 
13:30-14:30 

 
Durant la setmana del treball de síntesi, exàmens extra-ordinaris, exposició de treballs de recerca,              
sortides pedagògiques i altres diades especials aquest horari pot tenir variacions que seran             
comunicades. 
 

ASSISTÈNCIA i PUNTUALITAT 
 
Es recorda a les famílies que cal la màxima puntualitat per part de l’alumnat. Per afavorir l’esforç de                  
l’alumnat en ser puntuals a l’hora d’entrada al centre, es tancarà la porta al cap de 7 minuts. 
 
Quan el vostre fill/a falti al centre cal fer una trucada per informar de l’absència i després presentar el                   
model oficial de justificació de faltes d’assistència que es facilita a consergeria. 
 
En el cas de falta d’assistència a 1a hora del matí, s’informarà al telèfon mòbil facilitat pels pares o bé                    
mitjançant l’App corresponent, per informar del fet. Cal recordar que la reiteració de retards i/o faltes                
d’assistència és una conducta contrària a les normes de convivència. 
Perquè el vostre fill/a pugui sortir del centre durant l’horari lectiu, cal que porti un justificant signat                 
pels pares o tutors legals. 
 

BEQUES 
Recordeu que podeu consultar a: 
http://www.cerdanyola.cat/accio-social/beques-escolars les convocatòria de beques de la Generalitat i el          
Ministeri per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per al curs 2019-2020 per                 

l’alumnat d’ESO i batxillerat o bé a www.gencat.cat/ensenyament. 
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MOODLE / Correu Electrònic @ibanus.cat / Plataforma ENSE  
 
 
Com a membres de la comunitat educativa de l’Institut Banús gaudiu de tres comptes              
d’accés a plataformes electròniques a les quals podeu accedir mitjançant la pàgina Web del              
centre www.ibanus.cat. 

 
 

Els tres comptes són: 
❏ el del Moodle associat a l’alumnes on alguns professors realitzen exàmens, 

exercicis o facilitin material per a l’estudi als alumnes. 
❏ compte de correu electrònic de Gmail amb el format nom.cognom@ibanus.cat. 
❏ Assistència ENSE (www.ense.cat/ibanus, per Android i iPhone cercant l’aplicació         

ENSE i com a nom de centre: ibanus). Gràcies a la col·laboració de l'AMPA hem               
posat en marxa un sistema Web de comunicació d'absències amb les famílies. El             
sistema permet comunicar-vos les absències dels vostres fills/es via SMS o App            
d’SmartpPhone, aquest serà enviat entre les 8:30 i 9:30 diàriament. També permet            
tenir constància de l’horari, retards i incidències del vostre fill/a. A més també             
disposareu d'un calendari del vostre fill complementari al de la pàgina Web. La             
justificació de les faltes i absències al tutor cal fer-les en paper amb el justificant               
disponible a la secretaria del centre.  
Per als nous alumnes s’activarà entre juliol i setembre. 

 
El nom d’usuari és sempre: nom.cognom 

La contrasenya per famílies noves al centre, és, 
mentre no la canvieu, la vostra data de naixement 
en el format: 

01012004 

 
El sistema no admet la lletra ñ i per tant sistemàticament és modificada per la grafia ny, en                  
tot cas les lletres en minúscules i sense accents. 
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