
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut La Mar de la Frau 

MATRÍCULA   CURS 2021/2022 
ALUMNES NOUVINGUTS 

1r ESO 
1 

 

Data de matrícula: 

Del 14 al 18 de juny 

Horari: Petició de cita prèvia de 9.00 a 14.00 hores 

Documentació obligatòria per formalitzar la matrícula: 

- Carnet de vacunes original i fotocòpia 

Documentació que lliura el centre i s’ha de tornar omplerta i signada: 

- Full de matrícula (dades personals) curs 2021/2022 

- Declaració sobre l’opció per a la formació religiosa 

- Autorització sortides dins el terme municipal de Cambrils 

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

- Carta de compromís educatiu 

Altra documentació: 

- 1 foto mida carnet (amb nom i cognoms al darrere) 

- Pagament de 25,00 € en concepte de material didàctic divers i assegurança escolar. 

Concepte: Matrícula 

Codi d’entitat: 0228500 

Remitent: Nom i Cognoms de l’alumne 

Codi de barres: 

 

 

 

 

Documents de l’AMPA (es lliuren a secretaria, a l’oficina de l’AMPA i estan disponibles a la web del centre): 

Sol·licitud de llibres programa cooperatiu de reutilització llibres, inscripció socis, guixetes, etc. 

Verificació d’adreces de correu electrònic per comunicacions: 

Per assegurar que es disposa de correu electrònic operatiu de les famílies perquè les comunicacions siguin 
més fluides, més ràpides i per estalviar paper teniu dues opcions: 

1. Entreu a la pàgina del centre www.lamardelafrau.net i ompliu el formulari que trobareu a la pestanya 
Info famílies - Comunicacions per mail. 

2. Envieu un mail des del vostre correu, pare/mare/tutor, a l’adreça del centre 
ieslamardelafrau@xtec.cat. En l’assumpte: Cognoms i nom alumne - pare/mare de Curs X 

● Exemple: Assumpte: Bonastre Martínez Martí-mare de 1r ESO. 

Rebreu un mail de resposta breu notificant si és correcte. 

Els alumnes que no formalitzin la matrícula del 14 al 18 de juny es considera que renuncien a 

la plaça adjudicada. 

  

http://www.lamardelafrau.net/
mailto:ieslamardelafrau@xtec.cat


Pagaments des de la seva entitat bancària 

 

Fent una transferència al compte de la Caixa núm. ES77 2100 1421 16 0200111786 

 
 

 


