Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Carles Vallbona
C/ Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers
Tel. 93 860 00 21

MATRÍCULA ESO CURS 2021/2022
Període de matrícula 1r d’ESO
Període de matricula 2n, 3r i 4t d’ESO

del 14 al 18 de juny de 2021
del 28 de juny al 2 de juliol de 2021

Benvolgudes famílies,

Del 14 al 18 de juny s'ha de formalitzar la matrícula de 1r d'ESO pel proper curs 21/22. S’ha de
formalitzar amb un formulari de Google en el següent enllaç: https://forms.gle/eXeEX2abkzbUvp1Y6
Que cal fer abans d'omplir el formulari:
1. Per poder omplir el formulari i adjuntar documents s'ha de fer amb un correu de GMAIL. Si no
disposen d’adreça electrònica de GMAIL s’hauran de crear una per tal de poder formalitzar la
matrícula
2. Preparar en format digital (escanejar o fer una foto) els següents documents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNI alumne/a
Targeta sanitària alumne/a
Carnet de vacunes alumne/a
Fotografia mida carnet alumne/a
DNI tutor/a legal
Full d'informació i autorització signat
https://drive.google.com/file/d/1sqgEnwSWheCgursL8oByPLU99U8YfWHk/view?usp=shar
ing

3. Tota aquesta documentació és obligatòria i s'ha d'adjuntar en el formulari per tal de poder
finalitzar la matrícula.
Un cop omplert el formulari rebran un correu de confirmació d'enviament de matrícula amb les
dades complimentades.
Restem a la seva disposició per fer tots els aclariments que necessitin al correu de
matricula@iescarlesvallbona.cat
Atentament
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ESTUDIS A
MATRICULAR

ESO

IMPORT QUOTA MATERIAL

IMPORT QUOTA AMPA

95’00€ fer el pagament de la 30,00€ per alumne/a, NO per família i voluntària.
quota de material mitjançant
l’aplicació TPVEscola
(adjuntem full informatiu).

S’ha d’ingressar mitjançant l’aplicació TPVEscola.
La direcció del centre recomana que les famílies siguin sòcies
de l’AMPA. Poden consultar les activitats en que participa
l’AMPA al final del full.

Aquesta quota inclou: Agenda escolar, carpeta amb separadors, sortides orientació acadèmica i tutoria,

dossiers, materials aules especials (gimnàs, informàtica, tecnologia, física, ciències, música, química,
idiomes i plàstica), assegurança escolar obligatòria.
Aquesta quota no inclou: sortides, colònies i projectes de tecnologia
SERVEI TAQUILLES LLOGUER ANUAL
El centre disposa de taquilles de lloguer anual. L’import del lloguer per tot el curs és de 31’50 €. En cas d’estar
interessats cal fer l’ingrés corresponent per l’aplicació TPVEscola, indicant TAQUILLA.
En cas de baixa no es retornarà: l’import de la quota de material, de les taquilles i de la quota de l’AMPA.

ACTIVITATS AMPA
Subvenciona als socis:
•
Descomptes en sortides extraescolars.
•
Descomptes en el viatge final de 4t ESO.
•
Descomptes en la Natació de 1r cicle d'ESO.
•
Descomptes en diferents tallers pedagògics
•
Descomptes en l’adquisició de llibres de text (13%)
Organitza:
•
Projecte Auxiliars de conversa en llengua anglesa
•
Fira del Llibre de segona mà.

Col·labora en projectes pedagògics del centre:
•
English Day
•
Jornades Esportives de primària
•
Jornades Esportives de secundària
•
Activitats Esportives del Centre
•
Premis al concursos de: Sant Jordi, proves cangur ...
•
Atrapa llibres i Protagonista Jove.
•
Setmana tecnològica

A recepció disposen de fulls de suggeriments/queixes/agraïments

