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INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA 2020-21  

1r d'ESO 

 

Dates:  Del 13 al 17 de juliol 2020  

Horari: tots els matins de 9:30 a 13:15  

 

Documents per a poder formalitzar la matrícula i tenir la informació actualitzada. Els 
alumnes que el proper curs començaran 1r d’ESO  a l’institut han de lliurar els següents 
documents degudament emplenats i signats : 

 Resguard de la preinscripció  

 Fotocòpia del llibre de família i del DNI/NIE dels pares i de l'alumne/a, si en 
té. 

 Fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental. 

 Fotocòpia de la targeta sanitària. 

 Dues fotografies de carnet. 

 Fotocòpia  del carnet de vacunes de l’alumne/a. 

Els documents anteriors és possible que ja els tingui el centre des de la preinscripció. Si no 
és així caldrà que també els lliureu.  

 Full de dades alumne/a degudament emplenat 

 Fulls d'autorització (Sortides, pla evacuació/confinament de centre, administració de 
paracetamol, drets d'imatge i ús d’Internet,  – a signar per la família). 

 Carta de Compromís Educatiu (exemplar per la família i exemplar per al centre – a 
signar en el centre en el moment de la matrícula) 

 Document de participació en el projecte de reutilització de llibres de text i 
d’acceptació de la seva normativa . (a signar per la família en el moment de la 
matrícula). 

 Document de compromís normativa ús responsable dels dispositius mòbils a 
l’institut. (a signar per la família i l’alumne/a) 

 Dues fotografies de carnet. (només alumnes nous) 

 Resguard de pagament de la quota de l’AMPA i de la guixeta . (veure full següent) 

 Resguard de pagament de material i reutilització de llibres. (veure full següent) 

 Resguard de pagament de la bata per al laboratori. (opcional, veure full següent) 

 Butlleta tria optatives 1r ESO 

 

  



QUOTES DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT DEL TER 
 

 Les quotes són per cursos escolars, per tant, cada curs cal renovar-les . 

 Els pagaments relacionats amb el nostre centre sempre seran en forma d'ingrés als 
comptes corrents, no s'accepta el pagament en metàl·lic. 

 Recordeu a l’hora de fer l'ingrés que ha de constar el nom de l'alumne/a que el fa i 
el concepte. Un cop fet cal portar el comprovant a l'Institut i lliurar-lo a la persona 
responsable. 

 

Quota anual de l’AMPA.  
 

 Subvenciona i gestiona les activitats extraescolars. Col·labora en l’adquisició dels 
armariets dels alumnes, dels instruments musicals, del material esportiu i de 
l’equipament informàtic. 

 La quota anual de l’AMPA és de  30 €. (Quota familiar anual) 

 Lloguer d’armariet: 5 € cada curs) .. Per poder llogar l'armariet caldrà haver fet el 
pagament de la quota anual de l'AMPA. El lloguer de l’armariet és opcional  

 Cal fer l’ingrés a : 

 

AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut del Ter) 

BBVA – Pl. Fra Bernadí, 24 

IBAN: ES54 0182 9784 7902 0190 8183 

 
Quota de MATERIAL I  LLIBRES DE TEXT  
 

 Material i llibres de text: 150 € per alumne 

 Bata per al laboratori: 15 € per bata, si es compra la que té el logotip del centre. 

 En el cas que una família, per motius econòmics,  sol·liciti fer el pagament fraccionat 
de les quotes, cal que signi a la secretaria del centre el document de compromís de 
pagament de les quotes i adjunti la documentació que acrediti la prestació 
econòmica de la renda mínima d’inserció familiar.  

 Cal fer l’ingrés a: 

 

Institut del Ter 

Caixabank -  Pl. Fra Bernadí, 17-18 

IBAN: ES80-2100-4028-47-2200033533 
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MATERIAL ESCOLAR 

 
Tots els alumnes necessitaran i han de portar de casa: 
 

- Fulls DIN A4 blancs i amb quadrícula, amb 4 forats 
- Arxivador de 4 anelles de 4 cm aprox. amb separadors per desar treballs a casa. 
- 20 fundes de plàstic per arxivar els apunts i fotocòpies a l’arxivador d’anelles 
- Un estoig amb: 

o Bolígrafs blau, negre i vermell 
o Llapis 2HB (normal) i llapis de dibuix 2B (mina més gruixuda) 
o Un portamines del 0.5 amb mines dures 2H 
o Goma d’esborrar 
o Maquineta 
o Regle petit (15-20 cm) 
o Tisores 
o Cola en barra 
o Retolador negre de punta fina 
o Un retolador negre gruixut (no permanent) 

- Calculadora científica CASIO FX-82 MS o bé CASIO FX-82 SX 
- Capsa de retoladors (mínim 12) 
- Joc d’escaire, cartabó i regle de 25 cm. I transportador d’angles 
-  Compàs 
- Capsa de colors (mínim 12) 
- Una flauta de bec dolça de qualitat 
- Una bata de cotó per les pràctiques de laboratori, tecnologia i pintura (es pot adquirir la del centre) 
- Xandall i calçat esportiu per a Ed. Física 
- Es recomana un Pen-drive USB i auriculars per connectar a l’ordinador 

 
Si es té aquest material de cursos anteriors i en bon estat, es pot reutilitzar. 
 
L’institut proporcionarà a tots els alumnes el material següent: 

(Aquesta despesa està inclosa en la quota de material i llibres de text) 
 
- Agenda del curs 
- Arxivador de 40 mm amb 4 anelles i 12 separadors 
- Materials de plàstica diversos 
- Estris de dibuix tècnic 
- Materials i instruments de laboratori diversos 
- Materials i eines de tecnologia diversos 
- Material d’Educació Física divers 
- Fotocòpies i dossiers diversos 
- Llibres de text si es participa en el programa de reutilització de llibres de text. 

 
NOTA: Les fotocòpies particulars i els documents que l’alumne hagi extraviat i dels quals se’n 
necessiti un duplicat corren a càrrec de l’alumne o de la família. 

 
 

 

 

 



LLIBRES DE TEXT  

El nostre centre participa en un projecte de reutilització dels llibres del text. Un 100% de les 
famílies estan adherides a aquest projecte que té com objectius principals :  

- Fomentar les actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i el respecte pel medi 
ambient. 

- Disminuir la despesa familiar pel què fa a la compra de llibres.  

Per adherir-se al projecte cal que hagueu lliurat al centre el full  d’adhesió i acceptació de 
les normes degudament signat.  

 

LLIBRES DE LECTURES  

Pel setembre es comunicarà a les famílies quins llibres es llegiran cada trimestre. Es 
procurarà que a la biblioteca del centre i a la biblioteca municipal també hi hagi uns quants 
exemplars dels llibres a llegir per aquell alumnat que prefereixi demanar-lo al servei de 
préstec. 
 

MATÈRIES OPTATIVES  

El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria estableix que cada centre pot oferir 
unes matèries optatives durant dues hores setmanals, de 1r a 3r d’ESO. 

Els alumnes de 1r a 3r d’ESO hauran d’ omplir el full de demanda de les optatives en 

formalitzar la matrícula.  

ACTIVITATS I SORTIDES  

 

A la reunió de pares d’inici de curs es facilitarà el llistat  de sortides i activitats que es faran 
durant el curs i s’informarà del seu preu i de la seva forma de pagament.  

amb la resta de documentació de la matrícula.  


