Benvolguda família,

Voldríem agrair-vos la confiança que ens feu al voler matricular el vostre fill/a a l’Institut Màrius Torres.
L’alumnat que ha estat admès al nostre centre en el procés de preinscripció als ensenyaments de
batxillerat ha de formalitzar la matrícula o la confirmació de la plaça pel curs vinent segons el calendari
oficial:
· Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
· Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre:
del 8 al 14 de juliol de 2020
· Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020
A fi d'organitzar aquest procés i en les condicions que ens obliga aquesta situació de pandèmia, hem
habilitat un formulari telemàtic que us permetrà matricular o confirmar la plaça assignada al vostre fill/a, i
queestarà actiu fins el dimarts 14 de juliol de 2020.

Instruccions per formalitzar la matrícula 2020-21

1- El formulari es pot omplir amb ordinador, tauleta o mòbil. Us demanarà diversa informació i aportar
algun justificant que podeu obtenir escanejant o fent una foto al document original. Abans de posar-vos a
omplir-lo us recomanem tingueu a mà els següents documents:
DNI/NIE de l’alumne escanejat o foto de les dues cares (en cas de no tenir-ne, la del pare, mare o
representant legal).
Pels alumnes de 1r BTX, resguard de sol·licitud del títol d'ESO o bé un informe de qualificacions de
les darreres notes de 4t on consti que ha superat l'ESO. Pels alumnes de 2n BTX, un informe de
qualificacionsde les darreres notes obtingudes.
Els 2 resguards bancaris de pagament de les quotes anuals de centre i de l’AMPA, que s’han de fer
en 2 bancs diferents: La Caixa i el Banc de Sabadell. Dins dels serveis que proposa l'institut queden
incloses, entre altres, les assegurances; obligatòria pels majors de 14 anys i d'accidents pels menors
de 14, la biblioteca amb monitoratge, materials fungibles, la publicació de la revista Màrius,
activitats complementàries com tallers, algunes visites i sortides, ponències, festivals, orles. D’altra
banda, l'AMPA aporta les agendes, llibretes i samarretes personalitzades, el servei de psicologia,
organitza cursos i tallers per pares i alumnes, promociona els premis literaris, les activitats
extraescolars, compra d'equipaments, subvenciona alguns dels serveis, activitats i sortides que fa el
centre i ofereix la seva col·laboració en totes les tasques proposades per l'institut.

● Com fer l'ingrés de la quota anual de centre:
Els imports de les quotes anuals de centre per 1r btx de totes les modalitats o 2n BTX NO ARTÍSTIC
són de 54€ i de 72€ en el cas de 2n BTX ARTÍSTIC.
- Es pot fer transferència al número de compte de les excursions del centre: ES63 2100 0508 0402
0049 4963 de La Caixa. Amb targeta de qualsevol entitat en els caixers de La Caixa amb el codi
d'entitat 0300544 o amb el següent codi de barres:

- S'ha d’indicar l’import (54 o 72€ en funció del curs) i en el concepte, el NOM DE
L'ALUMNE-CURS-MATRÍCULA
- Caldrà adjuntar al formulari el comprovant del pagament de la quota anual de centre (el podeu
escanejar o fer-li una foto)

● Com fer fer l'ingrés de la quota anual de l’AMPA:
L’import de la quota anual de l’AMPA és de 48€, (l'alumnat de nocturn està exempt).
- Mitjançant transferència al número de compte de l'AMPA del Banc de Sabadell: ES44 0081 0091
5500 0167 7769. Amb targeta de qualsevol entitat en els caixers del Banc de Sabadell fent
pagaments a tercers amb el codi d’entitat 006351
- S'ha d'indicar l’import de 48€ i el concepte NOM DE L'ALUMNE-CURS-AMPA
- Caldrà adjuntar al formulari el comprovant del pagament de la quota anual de l'AMPA (el podeu
escanejar o fer-li una foto)

2- Accedir al formulari de matrícula fent clic en aquest enllaç https://forms.gle/xrJRwg6nEZ4tUZH27
, o
fotografiant el següent codi QR.

3- Omplir el formulari. Aquest conté diverses seccions i no es pot passar a la següent sense haver respost a
les caselles obligatòries (marcades amb un *). Per accedir-hi s’ha de disposar d’un compte de correu gmail.

4- Enviar el formulari. En acabar la última secció cal fer clic en enviar. Rebreu una còpia de confirmació de
l’enviament del formulari al correu que heu indicat. Si us fa falta afegir o modificar alguna dada, en el
mateix correu veureu la possibilitat d’editar la resposta, i haureu d’acabar enviant-lo novament. Recordeu
que aquest procediment serà hàbil fins el 14 de juliol de 2020.

Aprofitem per comunicar-vos també que durant el mes de juliol podreu consultar el el web de l’institut
www.iesmariustorres.catel llistat de llibres i material pel curs vinent.

Qualsevol aclariment que necessiteu no dubteu a demanar-lo personalment o per telèfon al 973 260 900.
Restem a la vostra disposició

Cordialment,
M. Celia Calvo López
Directora

