Matrícula 2021-2022 - 1r d’ESO

Benvolgudes famílies,
Per tal de fer efec va la matrícula per al proper curs escolar 2021-22 caldrà fer entrega de la
següent documentació:
1. En la modalitat telemà ca, cal enviar el document signat i escanejat.
2. En la modalitat presencial, cal portar original i fotocòpia. Es podrà demanar cita
prèvia trucant al telèfon 93.8205693 de 9.00 a 13.00h, tot demanant per la Dúnia,
l’administra va del centre.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
● Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (TSI). Si ja es va presentar
amb la preinscripció, no cal tornar-la a enviar.
● Fotocòpia del carnet de vacunació de l’alumne/a. Si no es té el carnet de vacunacions,
s'ha d'aportar un cer ﬁcat mèdic oﬁcial o el carnet de salut de l'infant en el qual ﬁgurin
les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre ﬁll o ﬁlla no ha
estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un cer ﬁcat
mèdic oﬁcial jus ﬁca u.
● Fotograﬁa de carnet de l’alumne/a. Si es fa la matrícula presencial cal portar 1 fotograﬁa
amb el nom escrit al darrere. Si es fa telemà cament, és important que la imatge es
pugui imprimir amb suﬁcient qualitat.
● Informe ﬁnal d’etapa o del curs que està cursant.
● Jus ﬁcant del primer pagament de la quota de serveis i material socialitzat.
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DOCUMENTS A EMPLENAR:
❏ Carta de compromís educa u
❏ Corresponsabilitat Projecte materials socialitzats
❏ Quota de serveis i material socialitzat
❏ Autorització acompanyament centre mèdic
❏ Autorització administració de paracetamol
❏ Autorització ac vitats i sor des
❏ Autorització drets d’imatge
❏ Autorització ús de serveis i recursos digitals a internet per treballar a l’aula.
Una vegada ja nguem tota la documentació us enviarem via correu electrònic dos
qües onaris caldrà que OMPLIU TELEMÀTICAMENT:
❏ Qües onari per a l’alumnat
❏ Qües onari per a les famílies

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
La documentació s’haurà de lliurar a través del correu electrònic a matricula@inslasagrera.cat o
bé presencialment com a data límit el dia el dia 18 de juny de 2021.
En cas que ho feu via electrònica, agrairíem que a l’assumpte del mail hi poseu: Matrícula 21-22
+ Nom de l’alumne/a + curs, i que ho envieu en un únic document, tal i com se us presenta.

IMPORTANT! LA MATRÍCULA NO ES DONARÀ COM A FINALITZADA FINS QUE NO REBEM
TOTA LA DOCUMENTACIÓ
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Informació de l’aportació per a material socialitzat, sor des i serveis
L’import de l’aportació de les famílies de 1r d’ESO per aquest curs escolar 2021-22 és de 240€.
Aquest import inclou:
● Material escolar socialitzat i material fungible (carpeta, agenda escolar, llibretes, estoig, bolis,
llapis, colors, pintures, llibres de consulta, material manipula u necessari, instruments, jocs, …)
● Guixeta d’ús individual (caldrà dur un candau).
● Plataforma de ges ó de l’alumnat i famílies per a seguiment i comunicacions amb el centre.
● Plataforma de seguiment personalitzat de l’avaluació.
● Ac vitats complementàries obligatòries dins o fora del centre que nguin algun cost,
exceptuant el transport públic.
● La contractació de personal extern al centre (programa d’acompanyament emocional,
professorat de dansa i expressió corporal, xerrades tutoria...).
● Serveis al núvol de Gsuite.
Aquesta quota no inclou:
● Les sor des amb pernoctació, com les colònies i/o camps d’aprenentatge.
● El disposi u digital personal (veure informació més detallada al ﬁnal de document)

L’alumnat que no ngui al dia les quotes de serveis i material semestral no podrà assis r a les sor des
que impliquen un cost econòmic dins el període impagat.
●
●

Pagament únic de 240€ al juliol. Caldrà entregar el resguard amb la documentació de la
matrícula.
Pagament fraccionat en 2 quotes de 120€:
○ Juliol: 120€. Caldrà entregar el pagament amb la documentació de la matrícula
○ Novembre: pagament domiciliat de 120€
CaixaBank: ES75 2100 0804 3902 0096 6918
IMPORTANT! Feu constar nom de l’alumne/a + curs al concepte de l’ingrés.

NOTA: Recordar que l’alumnat inclòs dins el Pla de Xoc no cal que faci efec u el pagament de la
quota de serveis i sor des, ja que l’assumeix el Consorci d’Educació de Barcelona.

