
 

REUNIÓ INFORMATIVA A LES FAMÍLIES 

Dimecres 26 de juny  18h. 

Institut L’Alzina   Ptge. Salvador Riera, 2   08027 Barcelona   Tel. 93 340 98 50   www.alzina.cat 

Procés a seguir per formalitzar la matrícula de 
l’alumnat 1r d’ESO 

Del 20 al 26 de juny 2018 
  

Per tal de fer efectiva la matrícula per al curs 2019/2020, cal seguir els següents passos: 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA 
 

 Full de formalització de matrícula: empleneu totes les dades demanades amb lletra 
majúscula. 

 Fotocòpia de la targeta sanitària (mida DINA4, sense retallar) on surti l’alumne/a 
com a beneficiari/a (si no es va lliurar a la preinscripció) 

 Fotocòpia del carnet de vacunes 

 Full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex (si 
s’escau) 

 Autorització d’imatge 

 Inscripció al servei del menjador (si s’escau) 

 Resguard del pagament (on consti el nom de l’alumne/a i curs). 

 

  

PAGAMENTS 
 

 60€ en concepte de material (qualsevol material didàctic fungible; per exemple, per als 

laboratoris, aula de tecnologia i per als diferents projectes pedagògics)  

 35€ en concepte de lloguer de l’armariet (opcional) 

 
Heu de fer l’ingrés al següent número de compte: 

 
ES89 2100-3201-3122-0038-9979 de La Caixa.   
Feu constar el nom de l’alumne/a i el curs en el concepte de l’ingrés. 
* Podeu fer el pagament a qualsevol oficina (els dimarts i els dijous al matí, de 8.30 a 10.30 h.), per línia 

oberta (si sou clients) o pel caixer automàtic (opció de pagament en efectiu per als no clients que evita pagar 
comissió) on haureu d’imprimir els resguards corresponents. 

 
TERMINIS 
 
Cal lliurar tota la documentació sol·licitada a secretaria del 20 al 26 de juny 2019, en horari de 
dilluns a divendres de 9-14h i dimarts i dijous de 15 a 18h. 
 
Es lliurarà a cada alumne un resguard que haurà de conservar en el seu poder per a qualsevol 
possible reclamació. 
 

Barcelona, juny de 2019 
Secretaria de l’Institut l’Alzina 



MATRÍCULA CURS 2019-2020 – ALUMNAT 1R. ESO 

 

Institut L’Alzina   Ptge. Salvador Riera, 2   08027 Barcelona   Tel. 93 340 98 50   www.alzina.cat 

 

 Alumne/a incorporat/da al Sistema Educatiu de Catalunya fa menys de 2 anys.  
Data de incorporació ____/_____/_____  

Dades de l’alumne/a 

ALUMNE/A  

DNI/PASSAPORT/NIE  SEXE  Dona       Home    No Binari  

ADREÇA  

CP  LOCALITAT 

 

DATA DE NAIXEMENT     NACIONALITAT 

 

TELÈFON FIX  MÒBIL ALUMNE/A 
 

 

Dades del pare, mare o tutor (1) 

 

Dades del pare, mare o tutor (2) 

 
COGNOMS I NOM COGNOMS I NOM 

  

DNI/PASSAPORT/NIE DNI/PASSAPORT/NIE 
  

PARENTIU PARENTIU 
  

TEL. MÒBIL TEL. MÒBIL 
  

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC 
  

 

Dades sanitàries 

Alumne/a amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex   SI   NO  
(Si marqueu Sí, ompliu el formulari de la Generalitat) 
 
 

Autoritzacions 

Autoritzo a l’Institut L’Alzina a fer fotografies i filmacions al meu fill/a i publicar-les (web, revista, bloc...)   Sí  No 

Autoritzo a assistir a totes les activitats acadèmiques organitzades per l’Institut l’Alzina fora del recinte escolar al llarg del curs 
acadèmic 2019-2020.  Sí  No 

 

Altres 

 Lloguer armariet      Servei del menjador     Ús biblioteca fins 16.30h ((servei gratuït només alumnat servei menjador)  

 

Dades acadèmiques 
 

CURS QUE FARÀ: 1R. ESO                                                                Religió      Cultura i valors 
 
Signatura i nom del pare/mare o tutor que fa la sol·licitud       
 
 
 
 

 
Barcelona, ______de juny de 2019 



CURS 2019/2020 

 

Institut L’Alzina   Passatge Salvador Riera, 2   08027 Barcelona   |   Tel. 93 340 98 50   |    www.alzina.cat 

REUNIÓ INFORMATIVA A LES FAMÍLIES 
Dimecres 26 de juny a les 18h 

 

 
Benvolgudes famílies,  
 
Apostant per la transparència i la comunicació, volem fer-vos arribar a que dediquem les quotes que 
pagueu. 
 

Què cal pagar en el moment de la matrícula? 
 
Aquest pagament no es fa per finestreta, només per ingrés o transferència a La Caixa  

 
ES89 2100-3201-3122-0038-9979 

 
* Podeu fer el pagament a qualsevol oficina (els dimarts i els dijous al matí, de 8.30 a 10.30 h.), per línia oberta 
(si sou clients) o pel caixer automàtic (opció de pagament en efectiu per als no clients que evita pagar comissió) 
on haureu d’imprimir els resguards corresponents. 
 

● Quota de material (60€): es paga en el moment de la matrícula i està destinada a la 
reposició de material didàctic fungible i a la compra de material necessari per als projectes, 
aules de plàstica, laboratoris, taller de tecnologia… que es paga al moment de la matrícula hi 
ha d’altres pagaments que us explicarem a continuació. 

● Quota del lloguer dels armariets (35€): és opcional i dona dret al lloguer d’un armariet 
situat a l’interior de la classe i on el vostre fill/filla pot guardar el seu material escolar.  

 
Quins pagaments caldrà fer durant el curs?  
 

● Pagament de sortides del curs acadèmic: Al llarg del curs 19-20 hi ha previstes una sèrie 
de sortides, activitats i tallers per als vostres fills i filles. Us recordem que les activitats fora 
del centre formen part del currículum del alumnat i per tant són avaluables. La quota és 
variable segons el curs escolar i us n’informarem al mes de juny.  

● Quota tecnològica: La quota tecnològica, va ser debatuda i aprovada per Consell Escolar i 
està destinada a la masterització de les tauletes i a la dotació de les aules amb l’equipament 
necessari per a la gestió d’aquestes eines. La quota tecnològica és de 30 euros a l’ESO, 20€ 
pel segon fill/a i 10€ pel tercer fill/a. 

 

I com podré fer els pagaments durant el curs?  
 

1. Ingrés en compte/transferència 

2. En efectiu/targeta a secretaria (horari de 9-14h) 

3. Gestió de pagaments personalitzada. Si us voleu acollir a d’altres terminis de 
pagament, passeu per secretaria per parlar d’una gestió de pagaments personalitzada.  

 
Sereu puntualment informats per Tokapp dels canvis, si n’hi ha. 
 

 
 

  

http://www.alzina.cat/tokapp-school/


CURS 2019/2020 

 

Institut L’Alzina   Passatge Salvador Riera, 2   08027 Barcelona   |   Tel. 93 340 98 50   |    www.alzina.cat 

MENJADOR 

 

El preus del menjador: 

 

6,20€ Inscripció de dilluns a divendres * 

6,35€ Inscripció de 2 a 4 dies a la setmana * 

6,80€ Esporàdic 

 

 

* Cal que empleneu el document d’inscripció al menjador i el porteu a secretaria com a molt tard divendres 
28 de juny. 
 
 
Pagaments 
 
Domiciliació bancaria o efectiu. 
 
Els pagaments en efectiu es faran a l’AFA del Ferran i Clua de dilluns a divendres 9.10h a 10h i dimarts a 
dijous de 16.30h a 17.30h 
 
 
PROTOCOL D’AVISOS 
 
Si el vostre fill/a ha de venir al menjador algun dia esporàdic o faltar per malaltia o per altres motius, s’ha 
d’avisar a l’AFA de Ferran i Clua abans de les 10 hores del mateix dia. La Coordinadora es diu Marina. 
 
El email per avisar és: mtabares@futur.cat 
 
El telèfon: 933408382 (hi ha l’opció de deixar missatge al contestador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofitem l’ocasió per a saludar-vos cordialment. 

 
 
 

Equip directiu. 
Barcelona, juny de 2019 

 



R/N: Y0373/Y332 

 
 
 
 
 

Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació 
de dades de caràcter personal i de material que elaboren. Curs 2019-2020  

 

 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

 
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 
esmentades. 

 
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest centre 
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin 
clarament identificables. 

 

 

Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a 
Nom i cognoms de l’alumne/a 

 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport 

 
 

 

Autoritzo                                     Període de validesa: durant tota l’etapa educativa al nostre centre 
 

1. Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 

- En webs del centre: 

 Intranet amb accés restringit: Sí No 
(Tota plataforma administrada pel 
centre: Àgora Moodle, Google Apps, etc.) 

 Internet amb accés no restringit: 

 
Sí 

 
No 

- Plataformes d’Internet no administrades pel centre: especifiqueu-les (p.ex. Google+, YouTube...) i també el tipus accés (restringit/no 

restringit) 

Youtube. Sí No 

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu: Sí No 

2. Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del 
mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa: 

Sí No 

3. Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del meu fill/a i del centre: 

Sí No 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció 

de dades a la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes- 
centres-departament.html 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

 

Lloc i data 

 

 
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 

 
 
 
 
 

 
Direcció del centre educatiu 
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html


iPad 2018 32Gb Wifi - 324,83€ 
Gris Espacial 
 

+ Funda otterbox Folio iPad - 44,93€ 

+ Assegurança 3 anys 

Dany accidental/Líquids - 65,24€ 

Preu Total 435€ 
IVA + cànon digital inclòs 

 
   

 

 

Pack exclusiu 
per als Alumnes de 1er d’ESO 

 
 

 

Reserva i adquisició de l’iPad: 

Cal fer 3 ingressos de 145€ al num. de compte de l’institut en les dates 5 de juliol, 5 de setembre i 5 d’octubre. 

ES17 0081 0084 1300 0125 8131 

 
 
 



 

 
 
L’iPad com eina de treball a l’aula 

 
Com ja sabeu els alumnes a partir de 1r d’ESO incorporen 
un dispositiu tecnològic (iPad) en el seu treball a l’aula. 
Cada alumne/a ha de portar la seva tauleta (serà 
propietat de la família). 
  
En el cas que vulgueu aprofitar el vostre iPad caldrà que 
el feu arribar al centre el dia 3 de setembre perquè en 
puguem fer la masterització (caldrà que en feu una còpia 
de seguretat abans i heu de saber que perdreu tota la 
informació que abans contenia, i que a partir d’aquell 
moment el dispositiu serà l’eina de treball i estudi de 
l’alumne/a). 
 
Per a aquells que no disposeu d’iPad us oferim dues 
opcions: 
 

1. iPad de préstec: La família aporta 20€ en concepte de fiança, que els serà retornada en acabar el curs si 
tot està correcte.  En cas de trencament, la família haurà de fer-se càrrec de la totalitat de l’import de la 
reparació abans de rebre un altre iPad de préstec.  

2. Adquirir-lo a través de l’Institut amb les següents característiques: 

● iPad 2018 Wi-Fi 32 GB Gris .......................................................................... 324,83€ 
● Funda otterbox Folio ................................................................................... 44,93€ 
● Assegurança per 3 anys ............................................................................... 65,24€ 

(cobreix danys per accident i líquids (no inclou robatori) i iPad de substitució) 
Total ....................................................................................................... 435€ 

 
Modalitats de pagament 
 

● Transferència o ingrés al Banc Sabadell, compte: ES17 0081 0084 1300 0125 8131  Cal fer-hi 
constar el nom i cognom de l’alumne/a per a poder identificar el pagament. En cas d’ingrés en 
efectiu podeu fer-lo sense pagar comissió a l’oficina de Passeig Maragall 156, entre les 8.15 i 9.30 
exclusivament. En cas de transferència consulteu al vostre banc si us cobra comissió o no. 

El pagament serà fraccionat en 3 terminis de 145€ en aquestes dates: 

 
5 de juliol de 2019  |   5 de setembre de 2019   | 5 d’octubre de 2019 
 

 
La comanda es farà efectiva en el moment que tinguem el comprovant del primer pagament. 
Els iPads seran entregats al setembre a cada alumne (ja us informarem del dia). L’institut només 
actua com a intermediari (guarda en dipòsit les quantitats ingressades per les famílies, que 
anirem transferint íntegrament a Microgestió). La factura, la enviarà Microgestió al vostre correu 
electrònic. 

 
En el supòsit que no pugueu acollir-vos a una de les opcions anteriors i per a qualsevol altra qüestió, no dubteu en 
contactar amb nosaltres. 
 
 

És molt important que entreu a la pàgina web i ompliu el formulari amb l’opció que s’ajusti a la vostra situació. 
El trobareu a la nostre http://www.alzina.cat/ipad/formulari1920 

 

  

 268 €   241 €   263 €   263 €  

 1.035 €  

 435 €  

 30 €   30 €   30 €  

 525 €  

 -   €  

 200 €  

 400 €  

 600 €  

 800 €  

 1.000 €  

 1.200 €  

19-20 20-21 21-22 22-23 Total ESO

Comparativa cost llibres vs. iPad per curs 

Llibres iPad



  

 

                                      

 

                       

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR  CURS 20  _-20___ 

 

Dades de l’alumne: 

Nom i Cognoms  

Curs  

 

Dades Mèdiques: 

Al·lèrgies Alimentàries □     SI □     NO 

Quina/es: 

Requereix algun tractament especial o dieta? 

Altres Al·lèrgies □     SI □     NO 

Quina/es: 

Requereix algun tractament especial ? 

Malalties □     SI □     NO 

Necessita una atenció especial? 

Quina: 

Pren algun medicament? 

Quin: 

 

Ús del Servei de Menjador 

Dies/setmana: □ Dilluns   □ Dimarts   □ Dimecres   □ Dijous   □ Divendres 

Pagament: □     Domiciliat □     Efectiu 

 

Ús del Servei de Biblioteca (a la biblioteca de l’Alzina, acompanyats de 

monitor, fins a les 16:30) 

Dies/setmana: □ Dilluns   □ Dimarts   □ Dimecres   □ Dijous   □ Divendres 

 

 



  

 

 

AUTORITZACIÓ INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR DEL PARE/MARE/TUTOR-A: 

 

Jo ............................................................................................................amb DNI ....................... 

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a .............................................................................................  

autoritzo al meu fill/a a gaudir del Servei de Menjador de l’IES L’Alzina durant el curs 

2018-2019 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a de l'alumne/a 

 

 

 

AUTORITZACIÓ D'IMATGE 

 

Amb la finalitat de millorar els processos emprats en la prestació del servei, Fundació 

Futur té previst realitzar un estudi que implica l'enregistrament d'imatges durant la 

jornada lectiva. 

Per aquest motiu i en compliment al que regula la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la 

direcció de Fundació Futur demana el consentiment als pares o tutors legals per poder 

realitzar aquestes gravacions en què apareixeran els seu/s fills/es. 

 

Jo ........................................................................................................... amb DNI ....................... 

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a ............................................................................................ 

autoritzo a Fundació Futur a realitzar gravacions en les que hi apareixi el meu fill/a.   

 

 

 

Signatura, 

 

Barcelona, ................. de ................................ de 2018 

En compliment d’ allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, les dades personals de l’ alumne recollits 

al present imprès, així com els dels pares o tutors, seran incorporats a un fitxer titularitat de FUNDACIÓ FUTUR 

per a tramitar la seva sol·licitud d’ inscripció, així com per enviar informació sobre futures activitats, 

programes i iniciatives. Així mateix, amb l’ enviament del present imprès autoritza al personal responsable de 

FUNDACIÓ FUTUR per a que, en el cas d’ accident i davant de la dificultat per a localitzar als pares, actuïn 

com millor procedeixi. Així mateix, autoritza l’ us del material fotogràfic o de qualsevol altre tipus on 

apareguin els participants del casal d’ estiu a revistes, publicacions, a la web www.futur.cat , i en el propi 

centre amb la finalitat de divulgar les activitats organitzades per FUNDACIO FUTUR. Pot exercir, en els casos 

que procedeixi, els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a 

FUNDACIO FUTUR (Passeig Via Trajana B, núm. 13, 08020 Barcelona). 

http://www.futur.cat/


Tots els camps s’han d’emplenar obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de 

domiciliació s’ha d’enviar al creditor per a la seva custòdia. 

 

 

 

ORDRE SEPA SERVEI DE MENJADOR IES ALZINA 

 
Referència de l’ordre de documentació 

 

 

Identificació del creditor: 

 

 

Nom del Creditor: Fundació Futur Nif G-62444963 

 

Adreça del creditor Passeig Via Trajana B, 13 Codi Postal 08020 

 

Població Barcelona Província Barcelona País Espanya 

 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza (A) al creditor a 

enviar instruccions a la entitat del deutor per a carregar en el seu compte i (B)a la entitat per a 

efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus 

drets, el deutor està legitimitat al reembolsament per la seva entitat en els termes i condicions de 

contracte subscrit per la mateixa. La Sol·licitud de reembolsament s’haurà d’efectuar dins de les 

vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional 

sobre els seus drets en la seva entitat financera. 

 

 

Nom del nen/a 
 

 

Nom del deutor/s (titular del compte de càrrec) 
 

 

Nif  Adreça del deutor  

 

Població  Província  País  

 

 

SWIFT-BIC:  

 

Número de compte- IBAN:  

 

 

 

 

Tipus de pagament:   Pagament recurrent  o Pagament únic 

 

Data:    Localitat:  

 

 

Signatura del deutor/s      Signatura entitat bancària 



Benvolguts Pares i Mares:

Per comunicar-nos amb vostès de forma ràpida i senzilla Institut L'Alzina començarem
a utilitzar la plataforma TokApp School convidant a pares i mares que es descarreguin
de forma gratuïta l'aplicació en els seus telèfons mòbils i a les seves tauletes.

Per aquest mitjà podran obtenir la informació immediata i a més, poder respondre
quan el centre li sol·liciti.

Destacar que aquesta és una aplicació totalment gratuïta per a telèfons Android i iOS.
La trobaran disponible tant a Google Play Store com a App Store.

Hauran de seguir els següents passos:

 1- Entrar a la botiga App Store o Google Play.
 2- Buscar l'aplicació TokApp School i descarregar-la.
 3- Obrir l'aplicació, seleccionar el país de residència i validar el número de telèfon o el
correu electrònic que ha facilitat en el centre a l'inici de curs.
 4- Escriguin el nom d'usuari i contrasenya que vulguin utilitzar (si està ocupat, escullin
un altre).
 5- Esperin que el centre actualitzi la base de dades i detecti el seu registre.
Començaran a rebre comunicats. És essencial per tant, que les dades de registre,
coincideixin amb els facilitats al centre.

Així mateix també pot obtenir informació de com descarregar
l'aplicació i donar-se d'alta a través del següent enllaç:
https://soporte.tokapp.com/

En cas de no tenir telèfon amb connexió de dades, utilitzarem el
correu electrònic per comunicar-nos amb vostès.

Els enviem una cordial salutació
L'Equip Directiu
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