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Documents de Confirmació de plaça a l’ESO per 
alumnes del centre        Curs 2021 - 2022 

 
 
Benvolguts pares i benvolgudes mares, 

 

Com altres anys arriba el moment de formalitzar la matriculació del seu fill o filla. Aquest curs el 
procediment tornarà a ser telemàtic com el curs passat i tant el procediment de matrícula com els 
documents i formulari que necessiteu els podeu trobar a la nostra web (www.bernatelferrer.cat) en 
format pdf. 

La matriculació suposa la confirmació de la plaça pel proper curs, independentment dels resultats 
obtinguts i de l’assignació de curs per a l’any vinent.  

Aquest curs per tal d’evitar duplicitat de documentació, només demanarem els documents dels 
que no disposem als expedients dels vostres fills. Per això, haureu d’omplir un formulari on 
autoritzareu a que el centre faci ús de la documentació de què disposa corresponent a la que vau 
enviar el curs passat. Si algun document ha estat modificat o si dubteu de si el vau afegir a la 
documentació del curs passat, sí que l’hauríeu de lliurar. Per exemple, si el NIF/NIE de l’alumne 
ha estat renovat s’haurà de enviar de nou una imatge del nou NIF/NIE. Si no voleu modificar cap 
document, només cal marcar la casella corresponent i enviar el formulari. El formulari el trobareu a 
la web del centre, així com els documents que potser voleu modificar. 

Respecte al cobrament de les sortides didàctiques farem com cursos passats amb un cobrament 
únic al començament de curs amb una previsió efectuada pels departaments. Si aquesta previsió 
no fos encertada ajustaríem el cost de l’excursió lúdica de final de curs o procediríem amb el 
retorn de diners segons la vostra conveniència. 

 

Finalment, pel que fa referència a la documentació que ens heu d’enviar, només caldran els 
documents que heu modificat i el Formulari de sol·l icitud de transport escolar i Full 
d’autorització pels alumnes del Papiol que vulguin fer servir el Transport escolar. 

Un cop confirmat que heu realitzat el pagament del material escolar i sortides i que els 
documents són correctes rebreu un mail confirmant-v os la matriculació del vostres fills. 

No s’acceptarà cap matriculació si no s’ha realitza t el pagament corresponent. 

 

Per a qualsevol consulta, estem a la seva disposició. 

 

Ben cordialment, 

 

Molins de Rei, 16 de juny de 2021 
 
 
 
 
 
Ramon Graells Juanós 
Director 
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Calendari i horari pel curs 2021 - 2022 
 

 

Calendari d’inici de curs: 

 

13 de setembre  08:00  Inici de 1r. curs d’ESO 

    08:30  Inici de 2n. curs d’ESO 

    09:00  Inici de 3r. curs d’ESO 

    09:30  Inici de 4t. curs d’ESO 

 

 

Horari d’ESO: 

 

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 
Com cada any, per tal de formalitzar la matrícula és necessari efectuar el pagament del material 
escolar.  

Juntament a aquest pagament s’haurà d’efectuar el pagament de les sortides escolars de tot el 
curs a partir d’una previsió de les sortides efectuades en cursos anteriors. Recordeu que l’import 
de les sortides que no s’han efectuat durant el curs 20-21 estan descomptades de l’import de les 
que s’han d’efectuar al curs 21-22. 

En cas d’haver d’efectuar una sortida no prevista, es donaran les instruccions de com efectuar el 
pagament però, en aquest cas, es comunicaria per mail i/o carta lliurada als seus fills/filles. 

També és possible que una sortida no s’efectuï. En aquest cas el pagament per transferència de 
la sortida lúdica de final de curs serviria per regular els pagaments.  

La quantitat que correspon a material escolar i que han de pagar els alumnes que confirmen 
matrícula de 1r. a 4t. d’ESO  pel curs 2021-22 és  
 

 Import  
1r d’ESO  101€ (rep) 
2n d’ESO 126€ 
3r d’ESO  78€ 
4t d’ESO  79€ 

 
Els pagaments s’hauran de fer amb targeta de crèdit a la plataforma disponible a la web del centre 
https://www.bernatelferrer.cat/pagaments/ 
 
Aquesta quota es pot desglossar en diferents partides: 

� Fotocòpies o dossiers per matèria, optatives, tutoria, treball de síntesi i Projectes. 
� Material fungible dels departaments didàctics (laboratoris, tallers, material esportiu...) 
� Activitats i material general complementari: Sant Jordi, agenda escolar, carpeta,  recursos 
d’internet del centre, material audiovisual i informàtic.  
� Sortides 1r ESO Setmana Cultural, Magic English, Tarraco, Plataforma ScienceBits. 
      Sortides 2n ESO Setmana Cultural, Canal Olímpic, Museu de Matemàtiques, Barcelona 
                                  Medieval, Taller musical Anglès, Plataforma ScienceBits. 
      Sortides 3r ESO Setmana Cultural, Cosmo Caixa, Taller musical Anglès, Rocòdrom, 
                                 Plataforma ScienceBits. 
      Sortides 4t ESO Refugi Antiaeri, Saló Ensenyament, UAB, Cau Ferrat, Teatre Musical Anglès. 
� No estan incloses  en aquestes sortides els Viatges de fi d’etapa ni altres com Colònies, 

Esquiada, Com sona l’ESO, etc. 
 

Per qualsevol dubte, aclariment o informació addicional estem a la seva disposició. 

 

Ben cordialment 
 
Equip Directiu  

 


