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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Ens complau comunicar-vos que el vostre fill/a, el proper curs 2020/21  iniciarà els seus estudis a l’Institut 
La Plana. Us donem la benvinguda al nostre institut. 
 
MATRÍCULA 
 
La matrícula al curs que ve es farà, preferentment, de forma telemàtica. Per a formalitzar-la us demanem: 
 

1) Que efectueu el pagament de la quota de material, llibres i dossiers de 105€.  

El centre no demana que els alumnes adquireixin llibres propis (ni en format digital, ni en paper), 
però posa a disposició dels alumnes material didàctic digital i en paper. La quota de dossiers i 
llibres cobreix les despeses associades a aquests conceptes. 

 
Per a efectuar al pagament heu d’accedir a www.institutlaplana.com, un cop a allà a la part 
superior dreta trobareu en enllaç al TPV virtual del centre (passarel·la de pagament), on podreu 
efectuar el pagament amb targeta. 

 

 
 

 
 

L’accés directe al TPV virtual el podeu fer també a la pàgina web  https://tpv.institutlaplana.com/ 
 

NOVA MATRÍCULA ESO 

http://www.institutlaplana.com/
https://tpv.institutlaplana.com/


2) Que ompliu i ens feu fer arribar escanejada o fotografiada la documentació següent al correu 
electrònic laplana65@gmail.com abans del dia 17 de juliol 
 
- Full de dades  
- Fulls d’autoritzacions 
- Full de contactes 
- Full d’observacions mèdiques 
- Carnet de vacunes 
- Butlletí de notes del curs anterior 

 
Els originals dels fulls de dades, de contactes, d’observacions mèdiques i d’autoritzacions ens els 
podeu fer arribar a través dels vostres fills/es el primer dia de classe. 
 

Entendrem formalitzada la matrícula amb el pagament de la quota i quan haguem rebut la documentació. 
La no formalització de la matrícula abans del 17 de juliol a les 14:00 pot suposar la pèrdua de la plaça 
escolar. 
 
ORDINADOR PORTÀTIL 
 
El nostre centre està adherit al projecte Educat 2.0 per la qual cosa tots els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t 
d’ESO han de disposar d’un ordinador portàtil propi.  
Pels alumnes que encara no tinguin ordinador o per aquells que vulguin renovar-lo, el centre ha estat 
valorant diverses propostes. Finalment, hem decidit acollir-nos a l’oferta que us detallem adjunta de 
l’empresa Zona Informàtica de Vic (c/Pare Gallissà, 21 , davant  de l’estació d’autobusos) 
 
 
L’ordinador proposat  treballa amb el sistem operatiu Windows i porta incorporat un paquet 
d’aplicacions educatives (Libre Office, Geogebra,…). Demanem que en cas de no acollir-se a l’oferta 
proposada, l’ordinador adquirit sigui de característiques similars. Els  demanem que l’ordinador 
incorpori, el paquet d’aplicacions bàsiques OpenOffice o Libreoffice o MicrosoftOffice 
  
 
En cas que us interessi aquest ordinador heu de fer-ne la reserva a la botiga abans del dia 1 d’agost. 
 
BEQUES DE L’AJUNTAMENT DE VIC 
 
L’Ajuntament de Vic ha obert una convocatòria de sol·licituds de beques per a material escolar i activitats 
esportives. Us adjuntem una carta informativa. 

 
 
Rebreu, més endavant, una altra carta on us informarem del calendari del curs vinent, dels horaris, del 
material que necessitaran els vostres fill/es, de les reunions de pares d’inici de curs... i també una carta de 
presentació de l’AMPA del centre, per si us en voleu fer socis. 
 
Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el centre a aquest mateix correu electrònic o 
trucant a la secretaria del  centre de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 fins el dia 24 de juliol. Us podrem 
tornar a atendre a partir del 31 d’agost. 

 
Ben cordialment,  

Equip Directiu 

Vic, 7 de juliol de 2020 
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