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INSTRUCCIONS PROCÉS CONFIRMACIÓ DADES MATRÍCULA  ESO  

PER AL CURS 2020-2021 PER A L’ALUMNAT DEL CENTRE 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Us indiquem a continuació les instruccions i les informacions importants i necessàries per tal 
que el procés de confirmació de les dades de la matrícula sigui el més correcte possible, 
especialment en les actuals circumstàncies on l’atenció presencial no és possible o bé és 
molt limitada. 
 
 
Instruccions a seguir 
 
Us enviem un formulari a través del correu del centre del/de la vostre/a fill/a. Estigueu 
atents a l’enviament. Us demanem que poseu les vostres dades actualitzades (adreça, 
telèfons, correu electrònic) juntament amb les dades que ens demanen oficialment. 
 
L’enllaç per accedir al formulari: 
 
https://drive.google.com/open?id=1XVEPH9T6QUjQQ6Ra0fQQhTSg0CQP8n8n 
 
A l’última pàgina del formulari, heu d’adjuntar els documents següents, hi ha una pestanya 
que indica a quin lloc els heu d’adjuntar: 
 

 Full autorització de drets d’imatge (per signar) 

 Full autorització sortides dintre de Palau-solità i Plegamans (per signar) 

 Carta del pagament amb les dades de conformitat de l’ingrés (per signar) + Resguard 
del pagament de la quota anual (46 euros) (en la mateixa pestanya) 
 

 
Aquests documents (Full d’autorització de drets d’imatge, Full autorització sortides locals i 
Carta amb les instruccions per fer el pagament de la quota i les dades de conformitat) us els 
adjuntem en el correu amb aquest full informatiu. El procés per omplir els documents és el 
següent: 
 
 

 Us heu de descarregar els documents que podreu omplir sense problemes en 
format digital, guardar-los i posteriorment adjuntar-los en les pestanyes de l’última 
pàgina del formulari que us arribarà a través del correu dels vostres fills i filles. 
Abans heu de signar aquests fulls.  

 Posar la vostra signatura en aquests documents. Per fer-ho teniu diferents 
possibilitats: 
 

o Signatura digital amb el DNI electrònic 
o Signatura insertada com una imatge 
o Imprimir els documents, signar-los manualment, escanejar-los o fotografiar-

los i guardar-los digitalment i adjuntar-los en les pestanyes últimes del 

https://drive.google.com/open?id=1XVEPH9T6QUjQQ6Ra0fQQhTSg0CQP8n8n
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formulari. Es pot escanejar amb el mateix telèfon mòbil (aplicació 
CamScanner), sempre és millor que les fotografies directes. 

o Si cap d’aquestes opcions fos possible, ens ho envieu sense signar i ja us 
demanaríem que passéssiu pel centre quan sigui possible a signar 
manualment 

 
 

  El termini per enviar-nos tota la documentació és fins el 29 de maig. 
 

 Només en aquells casos de famílies que tinguin un impediment real en el que no és 
possible fer l’enviament a través del formulari, de forma excepcional, es podrà fer la 
matrícula presencialment en el nostre centre mitjançant cita prèvia de forma 
obligatòria. Per demanar hora amb cita prèvia heu de reservar la vostra petició, 
truqueu al telèfon 601639286.  

 L’horari d’atenció a les famílies que necessitin fer la matrícula de forma presencial 
serà entre les 9.00 i les 11.00 h i de les 11.30 a les 13.30 h. Us preguem que les 
famílies que de manera inevitable demaneu l’hora amb cita prèvia, respecteu el 
temps que teniu reservat, això ens evitarà esperes innecessàries. 

 Podreu consultar a la nostra web tota la informació i tots els documents que 
acompanyen preparats per a la matrícula. http://insramoncasas.cat/ 

 
 
En cas de dubte,  truqueu per telèfon disponible (601639286).  

 

Us adjuntem la informació de l’AMPA del nostre centre que col·labora de forma molt activa 
en les activitats i aportacions de recursos per l’alumnat del nostre centre. 
 
 
Consideracions importants 
 

 El termini per rebre la documentació és fins el 29 de maig, us demanem que 
respecteu aquest termini.  

 Recordeu adjuntar el resguard del pagament de la quota amb els altres 
documents. 

 
 
Mesures de prevenció en cas de presència en el centre 
 
Si les famílies han d’assistir al centre amb cita prèvia perquè no han pogut fer les gestions 
per via telemàtica, cal prendre les mesures de prevenció recomanades pels serveis sanitaris 
que són: 
 

 Per fer les gestions presencials es recomana una sola persona (pare/mare/tutor/a 
legal). Si els/les tutors/tutores legals de l’alumne/a no poden tramitar la gestió, s’ha 
d’autoritzar a una altra persona, amb un full d’autorització fet per vosaltres que porti 
els documents. 

 La persona que acudeixi al centre a fer els tràmits presencials, és molt important que 
vingui amb mascareta i guants. 

http://insramoncasas.cat/
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 Heu de seguir les indicacions que us donin les persones del centre, respectant 
l’espai i el circuit i les distàncies de seguretat entre persones. 

 
Estem en una situació del tot excepcional. Us desitjo que tingueu molta salut i que ens 
puguem retrobar presencialment per saludar-vos cordialment. 
 
Restem a la vostra disposició per al que necessiteu. 
 
Atentament, 
 
M. Àngels Alié Capdevila 
Directora Institut Ramon Casas i Carbó 


