
 
 

Matrícula alumnat  NOU curs 2021-22 INSTITUT LA MALLOLA 
 

 

Benvolgudes famílies, 
Us donem la benvinguda al nostre institut. Estem molt contents que ens hagueu triat com 
a opció per participar en l’educació del vostre fill/a. 

 
Us adjuntem tota la documentació per fer  la matrícula per al proper curs 21-22. 
 

Us demanem que llegiu tota la documentació atentament, signeu 
l’autorització RESUM i  Ompliu el full de dades personals .  

 
Aquests documents juntament amb el comprovant de pagament de 

l’aportació familiar i les llicències digitals és el que haureu de portar a 
L’INSTITUT  el dia de formalització de la matrícula amb cita prèvia que 

podeu agafar a la pàgina web de l’institut. 

També ens haureu de portar la fotocòpia del carnet de vacunacions i la 
targeta sanitària. 
 

Us informem que l’import de l’aportació familiar aquest any ha estat revisat i 

serà de 80€ de quota anual, i el preu de tots els llibres digitals dels cursos d’ESO 
és de 75 € .  Això fa un total de 155€.  

 

 
L’aportació familiar la fa efectiva tot l’alumnat, aquests diners es destinen al 

lloguer d’armariets, fotocòpies, material didàctic, laboratoris, tallers i  millores 
d’equipaments, plataforma educativa Weeras, etc.  
En cas de tenir germans/es al centre, l’aportació familiar del segon germà serà 

del 50%, és a dir, 40 €. Les instruccions per fer el pagament les trobareu al final 
del document. 
 

 
L’aportació de l’AMPA és un únic pagament per família per a tot el curs, i és destina a la 
gestió i participació d’activitats al centre, graduacions, sortides, celebracions de Sant 

Jordi, beques per alumnes amb necessitats, etc.  Les instruccions per fer el pagament 
les trobareu al full informatiu de l’AMPA. Quota AMPA 15€ ( preu revisat). 
 

Els documents que us adjuntem i que cal llegir amb atenció són: 
  

 FULL RESUM D’AUTORITZACIONS ( Aquest document i el full de dades 

personals,   juntament amb el resguard de pagament, la fotocòpia del carnet 

de vacunacions i la targeta sanitària,  és el que haureu  de portar el dia de la 

formalització de la matrícula). 

 FULL DE DADES PERSONALS. 

 Full d’autoritzacions. 

 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Institut La Mallola 



 
 Carta compromís educatiu. 

 Full informatiu de l’AMPA. 

INSTRUCCIONS PER REALITZAR PAGAMENT DE L’APORTACIÓ FAMILIAR i llicències . 
 
Per efectuar el pagament de l’aportació familiar I LLICÈNCIES DIGITALS  sense cost addicional es 
pot fer de dues maneres diferents i cal seguir les següents instruccions: 
 
Per caixer automàtic: 

 

1-  Heu d’anar a un caixer del banc de Sabadell encara que no sigueu clients. 

2- Introduir la targeta de la vostra entitat, no cal que sigui del Banc de Sabadell 

3- Premeu l’opció:           + operacions 

4- Triar l’opció :              pagament a tercers 

5- Us demanarà el tipus de targeta que introduïu, crèdit, dèbit... i el vostre número secret. 

6- A la següent pantalla us demanarà  el codi d’entitat, el nostre codi de centre és  5363  

(codi que identifica el nostre centre) i premeu acceptar. Feu la confirmació. 

 

7- Premeu la tecla : Altres imports  i introduïu la quantitat de pagament que voleu fer.    

Després premeu  acceptar. 

 

8- Concepte: Nom de l’alumne/a, APORTACIÓ FAMILIAR i llicències.  És important escriure 

el concepte per poder identificar el vostre pagament. 

 

9- Premeu Acceptar i sortiran dos comprovants, un comprovant s’ha de lliurar  a  la secretaria 

del centre, dins del sobre de matrícula, l’altre és per vosaltres.  

 
Des de l’ordinador, Banca on line 

 

 Podeu fer una transferència normal. Segons el programa de la vostra entitat. 

Número de compte de l’institut. Banc de Sabadell : 
 

ES56 0081 1699 5500 0102 6211 
 

Atentament,  
 
La Direcció    


