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Benvolguda família, 

Per a la matriculació del vostre fill/a del 20 al 26 de juny de 2019, us fem arribar les següents 
informacions: 

1- DOCUMENTACIÓ 
Per tal de revisar la documentació de la matrícula, consulteu la nostra pàgina web, en l’apartat de 

secretaria virtual: https://agora.xtec.cat/ins-lamitjana/secretaria/matricula-2019-2020  

2- DADES PERSONALS  
Perquè puguem conèixer el règim de relació i informació que hem d’establir amb cadascun dels 
progenitors, en cas que estigueu separats o divorciats, caldria que ens féssiu arribar un conveni 
de separació o divorci. 
L’alumnat procedent d’escoles no adscrites cal que ens facin arribar els resultats acadèmics de 
6è, així com les qualificacions de les CB de 6è. 

3- ENTREVISTA 
En el moment de la matrícula caldrà establir un dia i hora d’entrevista de l’alumne/a i la família, 
dins dels dies proposats durant el mes de juny i la primera setmana de juliol. 

4- HORARI MARC 
L’horari marc d’ESO i Batxillerat és de 8:10 a 14:50 h (amb dos esbarjos). Horari del centre tots 
els dies:  
Hora d’entrada 8:10h (obertura de la porta a les 8:00 i tancament a les 8:10h) 
Hora de sortida 14:50h. 

5- EQUIPAMENT ESPORTIU 
L’equipament esportiu és la samarreta d’educació física, el pagament de la qual s’inclou dins de 
la quota de material de 80 euros. 

6- SORTIDES I ACTIVITATS 
Per participar en les activitats i sortides del centre, caldrà fer un ingrés de 90 euros (no inclou 
sortides de llarga durada ni algunes activitats que puguin sorgir al llarg del curs). 

7- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
Durant el mes d’octubre us farem arribar les activitats extraescolars proposades per l’AMPA i pel 
professorat del centre, amb les seves quotes corresponents, si escau. 

8- SERVEI DE CAFETERIA-MENJADOR 
Durant l’hora dels esbarjos, a la cafeteria-menjador de l’institut hi ha servei de venda 
d’entrepans, pastes, fruita, sucs, cacau, cafè amb llet i aigua. 

9- SERVEI DE MENJADOR 
El servei de menjador és opcional per a aquelles famílies que ho necessitin. Caldrà que la família 
n’informi en el full de matrícula i durant la reunió d’inici de curs abans de l’inici de les classes. 
La gestió del cobrament del menjador escolar es farà mitjançant l’empresa SERCODAGA de la 
manera següent:  
- L’alumnat que es quedi a dinar de manera esporàdica, el mateix dia, caldrà que s’apunti i 

compri el tiquet a la cafeteria durant el primer esbarjo (10:10-10:30). 
- L’alumnat que utilitzi habitualment el servei de menjador, sigui uns dies concrets a la 

setmana o tota la setmana, caldrà que ompli el full de domiciliació bancària. Ha de demanar 
aquest full a la cafeteria el primer dia de classe. 

- El servei de menjador té un preu de 6,50 euros per als esporàdics i de 6 euros per als 
habituals. El preu que inclou el servei de vigilància amb monitors. 

El temps de menjador és de 14:50 a 15:50 h. L’alumnat pot sortir amb anterioritat, si escau, amb 
autorització de la família. 

10- SERVEI D’ARMARIETS 
Caldrà fer la reserva d’armariets en els fulls de matricula. El primer dia de curs es farà lliurament 
de la clau. El preu és de 30 euros: 20 euros en concepte de lloguer i 10 euros de fiança, la qual 
es retornarà a final de curs, si no hi ha cap desperfecte. 

11- MATERIAL ESCOLAR 
El professorat de cada matèria n’informarà els primers dies de classe. 
Llibres de text: http://www.xtec.cat/ins-lamitjana/LLIBRES/LLISTATS-LLIB.html 
També podeu adquirir llibres, socialitzats o nous, mitjançant l’empresa IDDINK, previ pagament 
de la quota de l’AMPA. 

12- AMPA 
La quota de l’AMPA és de 40 euros per al primer germà, de 20 euros per al segon germà i gratuït 
per al tercer germà. És una aportació voluntària. L’alumnat de l’AMPA té una bonificació en el 
pack de sortides.  
L’AMPA sol·licita un correu electrònic per rebre la informació sobre l’alta a l’associació. 
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13- REUNIÓ D’INICI DE CURS 
Us convoquem a la reunió d’inici de curs amb el vostre tutor/a el dia 9 de setembre de 2019 a 
les 19:00 h, al gimnàs de l’institut. 

14- INICI DE LES CLASSES 
Serà el dijous 12 de setembre de 2019. De 8:00 a 10:10 h: acollida. De 10:10 a 10:30 h: pati. A 
partir de les 10:30 h es farà classe. 

15- CALENDARI ESCOLAR 
12 setembre: inici del curs. Rebuda de l’alumnat i classes. 
Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020: vacances de Nadal. 
Del 4 al 13 d’abril de 2020: vacances de Setmana Santa. 
Dies de lliure disposició: 31 octubre de 2019, 24 de febrer de 2020 i 8 de maig de 2020. 
El 20 de juny acaben les activitats de l’alumnat. 

16- ASSISTÈNCIA A CLASSE 
L’assistència a classe és obligatòria a l’ESO. Si l’alumnat ha de sortir del centre, cal que el 
vinguin a buscar. Les faltes poden justificar-se amb els fulls que podeu trobar a consergeria, 
tutories i pàgina web. També es podran justificar amb anterioritat o posterioritat mitjançant 
l’aplicatiu Gescola. 
Mitjançant l’aplicatiu Gescola, cada dia s’enviarà a les 10:00 i a les 18:00 una notificació per 
correu electrònic amb el recull d’incidències de l’alumnat. 

17- AVALUACIONS I BUTLLETINS 
Durant el curs s’efectuaran tres avaluacions corresponents a les matèries cursades durant els 
tres trimestres (Nadal, Setmana Santa i juny). Cal retornar el butlletí degudament signat cada 
trimestre. A mitjans del primer trimestre, a finals del mes d’octubre, es farà una preavaluació. 

 

Cordialment, 
Montse Labèrnia Descarrega 
Directora de l’Institut La Mitjana 
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