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Documents de Matriculació a l’ESO per alumnes de 
nova incorporació al centre   Curs 2021-2022 

 
Benvolguts pares i benvolgudes mares, 

És un plaer poder-los donar la benvinguda a l’Institut Bernat el Ferrer quan estan a punt de 
formalitzar la matriculació del seu fill o filla. 

Amb aquesta carta els adjuntem uns fulls que hauran d’omplir depenent del curs al qual es 
matricula el seu fill/a. També els podeu descarregar de la nostra web (www.bernatelferrer.cat) en 
format pdf. Aquesta documentació romandrà a l’expedient dels vostres fills durant tota l’etapa.  

 

Un cop emplenada la documentació caldrà que la retornin a la secretaria del centre de 
manera telemàtica a l’adreça ies-bernatelferrer@xtec.cat amb els següents arxius: 
 

- imatge del DNI de l’alumne en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI, tot i ésser 
menor de 14 anys. 

- Imatge del DNI del pare/mare renovat amb l'adreça actualitzada. 
- imatge de la targeta personal de l’alumne/a de la Seguretat Social. 
- imatge del carnet de vacunacions. 
- Resguard del comprovant de pagament del material escolar. 
- si s’escau Formulari de sol·licitud de transport escolar (només cal omplir el primer 

full si es marca que l’alumne es pot quedar sol a la parada). 

 

No s’acceptarà cap matriculació si no porta tota la documentació demanada i el 
comprovant de pagament. 

 

El calendari de matrícula és: 

 
1r ESO  del 14 al 18 de juny 
2n, 3r i 4t d’ESO del 28 de juny al 02 de juliol 

 

Si es vol fer de manera presencial s’ha demanar cita prèvia per telèfon. L’horari d’atenció al públic 
és de 8:00 a 13:30. 

 

Per a qualsevol consulta, estem a la seva disposició. 

 

Ben cordialment, 
Molins de Rei, 28 de maig 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. 

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 de 1r. a 4t. d’ESO 
pel curs 2021-22 és  

Curs Import  

1r d’ESO 119€ 

2n d’ESO 144€ 

3r d’ESO 128€ 

4t d’ESO 99€ 

 
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  
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