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Per a les famílies dels alumnes de 1r de Batx. curs 2020-21 
 
Us recordem que els dies de matriculació són del dimecres 8 al dimarts 14 de juliol. L’horari 
de secretaria és de 8 h a 14 h. 
Cal portar  o omplir a secretaria: 
- 1 fotografia de carnet,  amb el nom i  cognoms i  el nº del DNI escrits al darrera. 
- Full d’informació sobre l’alumne. 
- Full d’autoritzacions diverses. 
- Full d’autorització de sortides i activitats complementàries.  
- Resguard del pagament . S’adjunta informació al darrera d’aquest full. 
- Fotocòpia del resguard del graduat en educació secundària obligatòria (només els alumnes 

que no hagin cursat 4t d’ESO a l’institut Frederic Martí Carreras ). 
 

 

El Consell Escolar ha acordat per millorar la gestió que les famílies paguin el material que 
inclou l’agenda escolar i la quota de l’AMPA en un únic pagament. El primer dia de curs es 
repartirà a l’institut l’agenda escolar a aquells alumnes que ens consti que hagin efectuat el 
pagament de la quota. Amb el resguard de pagament, només els alumnes de 1r, 3r d’ ESO i 1r 
de Batx, poden passar a recollir gratuïtament  la samarreta d’Educació Física a Sports77, al 
centre comercial Cel Obert. 
Al darrera d’aquest full s’expliquen les diferents possibilitats per a fer efectiu el pagament. 

Recordeu que les famílies que tenen diferents fills matriculats al centre només han de 

pagar una quota de l’AMPA.  La quota és per família. 
 
 

1r de batxillerat 
 

 

Agenda escolar, copisteria i manteniment informàtic 
 
 

35 € 

Quota de l' AMPA, només una quota per família  
 30 € 

TOTAL 65 € 
 
Atentament, 
Jaume Fernández García 
Director 
Palafrugell,  26 de juny  de 2020. 
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1r Batx.2020- 21  formes de fer el pagament de la  quota de material  

i l’ AMPA  
(Els comptes van a nom de l’ AMPA de l’ institut Frederic Martí Carreras) 

 
A) A través dels caixers automàtics de “La Caixa”. 
Podeu fer el pagament amb  una targeta de crèdit tipus Visa  de qualsevol Banc o Caixa.  
Si aneu a qualsevol oficina de “La Caixa” en horari d’atenció al públic, podeu demanar als 
empleats que us ajudin a fer l'ingrés a través del caixer automàtic. Els passos a seguir són: 
1. Introduïu la targeta al Caixer. 
2. Indiqui la llengua en la que desitja operar   català ó castellà ó ... 
3. Indiqui l'operació que vol fer       seleccioneu l'opció 5  pagaments. 
4. Indiqui l'operació que vol fer  seleccioneu l'opció 2   pagaments sense codi de barres  
5. Teclegi el número personal PIN introduïu el   número secret de la vostra targeta 
6. Indiqui el pagament que vol fer seleccioneu l'opció 1  col·legis i matrícules. 
7. Indiqui com desitja fer el pagament  seleccioneu l'opció 2  amb codi de l'entitat. 
8. Teclegi el codi de l'entitat  introduïu 0233520 continuar 
9. Teclegi les dades del pagament que vol fer introduïu la quantitat  65’00 € continuar. 

vigileu perquè comença a escriure pels cèntims d'euro. 
10. Alumne. Teclegi el cognom i el nom del’alumne seguit del codi 1rBtx Per exemple: l’alumne Joan 

Pérez escriurà PÉREZ,JOAN- 1rBtx  Continuar 
Activitat repetir el codi 1rBtx 

11. Comprovi que les dades del pagament són correctes i confirmar pagament. 
12. Si us plau indiqui que vol fer arapodeu marcar l'opció 2 sortir (retirar la targeta) 

 

B) -Per  transferència bancària ( NO CLIENTS de Caixabank): 
Mitjançant transferència bancària al número de compte:  

“La Caixa” – ES26  2100 0050 21 0200577739  

indicant el cognom, nom i curs de l’alumne i el codi 1rBtx com a ordenant. 

-Per Caixabank Now (CLIENTS de Caixabank): a través de “Pagaments i Impostos” , 
“Realitzar pagament”, “Seleccionar una entitat emissora”, “Rebuts, col.legis, 
matrícules,...”, teclegi el codi de l’entitat emissora 0233520, “continuar”, ompli l’import, 
alumne i curs  i el codi 1rBtx . 

 

Cal guardar  els justificants de pagament  durant tot el proper curs. Podria ser necessari 
presentar-los al llarg del curs. 
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INFORMACIÓ SOBRE L’ALUMNE/A 

Senyors, 

Per poder comunicar-nos fàcilment amb les famílies us demanem que ompliu aquest 
formulari.  

Nom i cognoms de l’alumne/a: 

En cas de separació: Custòdia compartida?  Si     No  

• Dades personals 1r tutor/a

Telèfon 1 : ____________ Telèfon 2: _________________ Telèfon 3 : ____________________ 

Correu electrònic : _____________________________________________________________ 

Adreça: _____________________________________________________________________ 

Codi postal : ____________ Població : _____________________________________________ 

• Dades personals 2n tutor/a

Telèfon 1 : ____________ Telèfon 2: _________________ Telèfon 3 : ____________________ 

Correu electrònic : _____________________________________________________________ 

Adreça: _____________________________________________________________________ 

Codi postal : ____________ Població : _____________________________________________ 

Signatura del pare/mare o tutor 

Moltes gràcies 
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En/Na…………………………………………………..………..amb DNI/passaport 
núm…………………….. pare/mare/tutor de 
l’alumna/e…………………………………….………de……curs....... ESO/ BATX, grup…..…. 

AUTORITZA, 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut  a 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 als pares o tutors legals per 
poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i siguin clarament identificables. 

1. QUE la imatge del meu fill/de la meva filla pugui aparèixer en 
fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a:

1.1. A la pàgina web de l’institut: www.iesfredericmarti.xtec.cat
1.2. Gravacions en vídeo destinades a difusió pública, no comercial.
1.3. Fotografies per a revistes o publicacions d’ àmbit educatiu.

◻ SI ◻ NO 

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de
comunicació (blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre mateix)
amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

◻ SI ◻ NO 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les
inicials de l’alumne o alumna del centre.

◻ SI ◻ NO 

AUTORITZA (només per a alumnes menors de 14 anys) 

1. Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenyaassociats a
recursos i serveis d’Internet gmail o hotmail per tal d’utilitzar següents recursos i
serveis d’Internet per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques (wikispaces,
blogger, glogster, etc.)

◻ SI   ◻ NO 

La gestió d’aquests 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 

http://www.iesfredericmarti.xtec.cat/
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del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic 
responsable de les infraccions en què pugi incórrer o dels perjudicis que pugui 
causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 

 
 
 
 
 
AUTORITZA 

1. El meu fill/a a realitzar totes les sortides que es programin dins dels municipis de 
la nostra zona (Palafrugell, Mont-ras, Begur, Pals, Torrent i Regencós) durant el 
curs 2020/2021. 

◻ SI   ◻ NO 

 

AUTORITZA, 

1. Al meu fill/a a realitzar les classes d’ Educació Física amb normalitat en el 
benentès que no pateix cap malaltia o alteració que li impedeixi o dificulti la seva 
participació a les sessions pràctiques durant el curs 2020/2021. 
 
OBSERVACIONS 
 
En cas que l’alumna/e pateixi alguna alteració, especifiqueu quina, i el tipus 
d’exercicis contraindicats i adjunteu el certificat mèdic corresponent 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Signatura pare/mare/tutor 
 
 
 
 
 
Palafrugell, __________d____________________________de 20__________  
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AUTORITZACIÓ D’ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
I SORTIDES ESCOLARS CURS 2020-21  
 
Benvolguts/des:  
El nostre Institut considera les sortides, i activitats complementàries, com una activitat 
important per als desenvolupament del currículum de l’alumnat. Així els alumnes 
coneixeran millor l’entorn immediat (barri, poble, ...) i també llocs més allunyats.  
Per a qualsevol sortida i/o activitat complementària del vostre fill o fill/a a l’exterior 
del centre necessitem el vostre permís.  
Aquest curs signareu una sola autorització que serà vàlida per a totes les activitats 
complementàries i sortides que faci el vostre fill/a durant el curs 2020-21. Totes 
aquestes activitats es duran a terme respectant, escrupolosament, la normativa vigent 
referent a la prevenció de la COVID-19. 
Aquesta autorització signada l’heu de retornar al centre per tal de poder fer la 
matrícula. 
No obstant, aquesta comunicació no exclou la informació puntual que anireu rebent 
de les sortides i activitats que desenvolupem a l’Institut.  
 
 
AUTORITZACIÓ D’ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
I SORTIDES ESCOLARS CURS 2020-2021 
 
La mare/el pare……………………………………………………………………….. amb NIF núm 

……………………………, de l’alumne ............................................…………………………………………  

Autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats complementàries i sortides escolars del 

curs 2020-2021 aprovades pel Consell Escolar del centre, d’acord amb el pla anual de 

sortides. 

 
Signatura del pare, mare o tutor 

 

Palafrugell,          de                            de 2020. 
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