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INSTRUCCIONS PROCÉS MATRÍCULA  ESO  

PER AL CURS 2020-2021 PER A L’ALUMNAT NOU 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Us indiquem a continuació les instruccions i les informacions importants i necessàries per tal 
que el procés de matrícula sigui el més correcte possible, especialment en les actuals 
circumstàncies on l’atenció presencial no és possible o bé és molt limitada. 
 
 
Dates de la matrícula 
 
 

 Oficialment les dates són del 13 al 17 de juliol. Malgrat aquestes dates oficials, us 
farem arribar a través de les direccions de les vostres escoles, la documentació per a 
la matrícula amb antelació perquè la pugueu anar preparant amb temps. Us preguem 
que ens feu arribar tots els documents de la matrícula degudament omplerts (a 
excepció del pagament de la quota, ja us ho demanarem quan estigueu admesos 
de forma definitiva) abans del 5 de juny. L’alumnat que opta en primera opció el 
nostre centre ho pot enviar tan aviat com sigui possible. 

El procés per fer-nos arribar aquests documents és el següent: 
 

 En qualsevol cas, us heu de descarregar els documents que podreu omplir sense 
problemes en format digital, guardar-los i posteriorment enviar-nos-els als correus 
següents, segons el curs que el/la vostre/a filla farà el curs 2020-2021 (són els 
mateixos que els de la preinscripció): 

  
o ALUMNAT  1r ESO preinscripcio1eso@insramoncasas.cat  
o ALUMNAT 2n ESO matricula2eso@insramoncasas.cat 
o ALUMNAT 3r ESO matricula3eso@insramoncasas.cat 
o ALUMNAT 4t ESO matricula4eso@insramoncasas.cat 

 
 

 S’han de signar els 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 enviar-nos-els al correu que correspongui pel 
nivell. Es pot escanejar amb el mateix telèfon mòbil (aplicació CamScanner), 
sempre és millor que les fotografies directes. 

o Si cap d’aquests opcions fos possible, ens ho envieu sense signar i ja us 
demanaríem que passéssiu pel centre quan sigui possible a signar 
manualment 
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 Per evitar confusions, quan ens envieu els documents de la matrícula, us preguem 
que en l’assumpte del correu electrònic seguiu la pauta següent: 

 
Esc_NOM ESCOLA _Cognom1_Cognom2_NomAlumne_Curs_ESO_2020-2021 
 
Un exemple: Si un alumne es diu Joan Garcia López, es matricula a 1r d’ESO i prové, per 
exemple, de l’escola Can Cladellas, el nom que s’ha de posar en el correu seria:  
Esc_CanCladellas_Garcia_Lopez_Joan_1r_ESO_2020-2021 
 
Tota la documentació que envieu per correu electrònic, en l’assumpte del correu que 
envieu us preguem que seguiu la pauta indicada anteriorment. 

 
 

 Només en aquells casos de famílies que tinguin un impediment real en el que no és 
possible fer l’enviament a través del correu electrònic corresponent, 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.  
Ja us indicarem en quines dates i hores podreu demanar cita prèvia. 

 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/ 

 Hem enviat a les direccions de les escoles públiques adscrites de Palau-solità i 
Plegamans tota la documentació necessària per realitzar la matrícula del nostre 
centre. Les direccions dels vostres centres de primària us els podran enviar per 
correu electrònic. La mateixa documentació estarà en la nostra web 
http://insramoncasas.cat/ 

 
 
 
En cas de dubte,  truqueu per telèfon (601639286) i acordeu una hora amb secretaria. La 
documentació per a la matrícula que ens heu de fer arribar és: 
 

 Full de dades personals, acadèmiques, mèdiques i NEE, si és el cas 

 Full autorització de drets d’imatge 

 Full autorització sortides dintre de Palau-solità i Plegamans 

 Carta de compromís educatiu 

 Carta de pagament quota material alumnat (fins que no tingueu adjudicada la plaça 
de forma definitiva, no pagueu encara, envieu-nos el resguard de pagament en 
aquell moment als correus abans esmentats) 

 Fotocòpia, si s’escau, de la sentència de divorci o separació dels pares, de la 

custòdia dels fills o bé de l’acta d’acolliment (només fills de pares separats o 

divorciats) 
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Informacions 

 Tríptic informació serveis AMPA 

 

 

Volem destacar la feina que realitza l’AMPA del nostre centre, col·labora de forma molt 
activa en les activitats i aportacions de recursos per l’alumnat del nostre centre. Això 
repercuteix sempre en benefici del nostre alumnat. 
 
 
Si teniu qualsevol dubte o dificultat, us posem el telèfon de contacte de secretaria: 

 
601639286 
 
 
 
Consideracions importants 
 

 En el cas que tinguem algun dubte sobre la veracitat dels documents que ens envieu, 
us podem requerir la presentació original i/o demanar-vos alguna documentació 
addicional, si fos el cas. 

 El llistat de l’alumnat admès provisionalment i definitivament no es penjarà 
físicament en el centre sinó que es podrà consultar des de la web del nostre institut 
alhora que podreu fer la vostra consulta individual en haver realitzat  la preinscripció 
telemàtica. 

 En cas de reclamacions, es faran mitjançant el nostre correu de centre, 
a8045306@xtec.cat, i us enviarem un correu de resposta com a justificant de 
recepció de la reclamació, si fos el cas. 

 Qualsevol atenció presencial al centre requereix cita prèvia, en cas de dubte, el 
telèfon de contacte és:  601639286 

 
 
 
Mesures de prevenció en cas de presència en el centre 
 
Si les famílies han d’assistir al centre 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 o en cas que no sigui possible s’ha d’autoritzar a una altra persona, amb un full 
d’autorització fet per vosaltres que porti tots els documents emplenats i les còpies 
dels documents que calguin, si és el cas.  

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

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


