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Benvolgut/da amic/ga, 
 
 
Tinc el plaer de comunicar-vos que el termini per a sol·licitar la CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA 
per a 3r d’ESO s'inicia el dilluns 27 de maig i s'acaba el dilluns 3 de juny, a la secretaria de 
l'Institut, de 9h a 14h. 
 
Per matricular-vos cal que porteu: 
• El justificant d'ingrés de 74 euros, efectuat amb el nom de l'alumne/a, en concepte de: 

 42 euros de fotocòpies i/o material fungible de caràcter general 
 2 euros per l’assegurança escolar obligatòria. 
 30 euros per la compra a l’engròs del material específic i propi de la matèria de Tecnologia 

o El pagament s’ha de poder efectuar a partir del codi de barres i de les instruccions 
que trobareu a la part posterior d’aquesta carta. 

• El full de dades de confirmació de matrícula degudament rectificat, si escau. És del tot 
necessari i imprescindible que tots els telèfons de contacte siguin plenament operatius, així com 
els correus electrònics. 

 
A més us adjunto informació complementària que, si escau, haureu de retornar degudament 
complimentada en el moment de la vostra matrícula: 
• Informació del lloguer de les taquilles personals 
• Informació de com fer-vos sòcies / sòcies de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnat de l’Institut 

Joan Brudieu i de com adquirir la samarreta (teixit cotó, color lila amb logotip) i la dessuadora 
(amb cremallera i caputxa) de l’Institut per fer esport, sortides, trobades, concerts, etc, 
independentment de si sou o no sou soci de l’AMPA. Ambdues accions s’han de realitzar des de 
la pàgina web d’IDDINK (https://www.iddink.cat/ ) 

• Autorització expressa de les dades personals dels socis / sòcies de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnat de l’Institut Joan Brudieu per rebre informació de la mateixa Associació. 

• Sol·licitud al Consell Comarcal de l'Alt Urgell per a la utilització del transport i el menjador escolar 
per a l'alumnat d'ESO 

 
Aprofito per desitjar-vos una estada a l'Institut molt agradable i profitosa en els propers anys i us 
recordo que per qualsevol dubte o incidència que tingueu restem sempre a la vostra disposició. 
 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d'Urgell, maig de 2019 
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Formes de pagament 

 
• Pagament amb targeta o llibreta de “la Caixa” o de qualsevol altra entitat als caixers 

automàtics de “La Caixa”. Cal que inseriu la targeta o llibreta, escolliu la tecla “lector de codi 
de barres” del menú principal, situeu aquest imprès amb el codi de barres encarat al lector i 
seguiu les instruccions de pagament. Aquesta operació està exempta de comissió. 

 
 Si NO és possible la lectura del codi de barres, aneu seguint, per ordre, les passes següents: 

Altres operacions / Pagaments / Pagaments sense codi de barres / Col·legi i matrícules. Arribats 
en aquest punt podeu triar dues opcions: 
— Amb el codi de l’entitat / introduir el codi de l’entitat (0235394) / i seguiu les instruccions de 

pagament. 
— Amb la numeració del codi de barres / introduir el número / i seguiu les instruccions de 

pagament. 
 
• Pagament on-line per la Línia Oberta de “La Caixa”, si sou client de “La Caixa”. Entreu al 

web www.lacaixa.es, introduïu les claus personals, i aneu seguint, per odre, les passes següents: 
Comptes / Transferències i traspassos / Pagaments sense conèixer el número de compte 
destinació / A tercers / Nou pagament / Introduir el codi d’entitat (0235394) / i seguiu les 
instruccions de pagament. 

 


