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INSTRUCCIONS MATRÍCULA CURS 2021-22 

3r ESO 

ALUMNES QUE HAN ESTAT MATRICULATS AL CENTRE EL CURS 

2020-21 (a 2n d’ESO) I ARA ES MATRICULEN PER 3r D’ESO 

 

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 21 AL 28 DE JUNY 

 

Tota la gestió de la matrícula es farà de manera telemàtica. 

 

A) El procediment: 

1. Tota la informació de matrícula estarà disponible a la pàgina web del centre 

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/secretaria/b-preinscripcio-i-

matricula/matricula-eso-alumnes-del-centre/ 

 

2. Descarregueu al vostre ordinador els fitxers adjunts: 

 

a. Document Autorització ús de serveis i recursos digitals. Obriu el fitxer, 

empleneu totes les dades que sol·liciten els camps lliures i guardeu-lo al vostre 

ordinador. 

b. Document Autorització drets d’imatge, publicació de dades de caràcter 

personal i de material que elaborem. Obriu el fitxer, empleneu totes les dades 

que sol·liciten els camps lliures i guardeu-lo al vostre ordinador. 

 

3. Feu fotografia o escanegeu totes les cares del DNI de l’alumne/a, si en té, o del 

NIE. Es recorda l’obligació de tenir DNI als 14 anys. Comproveu que les imatges es 

visualitzen correctament i guardeu-les al vostre ordinador. 

 

4. Feu una fotografia o escanegeu una fotografia recent de l’alumne (tamany carnet) i 

guardeu-la al vostre ordinador. 

 

5. Feu el pagament de 33€ en concepte de material escolar per al curs 2021-2022 a 

través d’una de les dues opcions: 

Opció 1:  

Entreu a l’enllaç següent introduint el codi d’entitat 0744008 

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003   

 

 

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/secretaria/b-preinscripcio-i-matricula/matricula-eso-alumnes-del-centre/
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/secretaria/b-preinscripcio-i-matricula/matricula-eso-alumnes-del-centre/
https://drive.google.com/file/d/16UnGlWOGkCyGgf7aAmE3HYhYx9BSyQpL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0ptu2E-223pI1N9FHEGkfRGRX9JPSMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0ptu2E-223pI1N9FHEGkfRGRX9JPSMR/view?usp=sharing
https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003
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Opció 2:  

Mitjançant caixer automàtic de Caixabank per a clients i no clients o a través de 

Caixabank Now per a clients d’aquesta entitat amb el següent codi de barres:  

 

 
 

IMPORTANT: Al resguard d’ingrés hi ha de constar el nom i cognoms de 

l’alumne i el curs (exemple: Oriol Martínez, 3r ESO). Escanegeu o fotografieu el 

comprovant del pagament, comproveu que la imatge es visualitza correctament i 

guardeu-la al vostre ordinador. 

 

6. Finalment, accediu a aquest FORMULARI fent ús del mail @institutmartamata.cat 

del vostre fill/a per adjuntar els diferents documents .pdf i les fotografies o 

documents escanejats. 

 

 

En aquest enllaç podeu accedir al llistat de llibres 

En aquest enllaç podeu accedir a la informació de l’AMPA 

 

 

Excepcionalment, per aquelles persones que tinguin dificultats per fer el tràmit telemàtic 

amb els seus propis mitjans, el procediment serà el següent: 

 

1. Sol·licitar cita prèvia al telèfon 977353242, de 10 a 13:00 h de dilluns a divendres 

2. Heu de venir al centre el dia i l’hora concertada, portant mascareta i bolígraf propi. 

Podeu venir acompanyats per l’alumne que s’ha de matricular 

3. Cal portar tota la documentació necessària per poder-la escanejar o 

fotocopiar. També el resguard del banc del pagament dels 33€ en concepte 

de material escolar (excepcionalment es podrà pagar en efectiu sempre que es 

porti l’import exacte) 

 

https://forms.gle/6vNu7kUdP5pfHLV96
https://drive.google.com/file/d/1gPz7rxfJWNcEXn5SorTiZ-pKIT4HYL3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPDA3GnYkqHCMhLFzFO52kr9rXzj5Ekn/view?usp=sharing

