I ES PORT D’ALCÚDIA

MATRÍCULA PEL CURS 2020/2021

B) Per a l’alumnat de nova incorporació:
1. Emplenar el formulari corresponent amb totes les dades que es sol·liciten i enviar el formulari.
2. Fer el pagament del material escolar amb la quota corresponent al curs que es vol matricular
*(Veure graella amb l’import corresponent a cada curs) i enviar el justificant de pagament a
l’adreça s ecretaria@iesportdalcudia.org
Quotes del material escolar curs 20/21
Alumnes de 1r ESO

94€

Alumnes de 2n ESO

124€

Alumnes de 3r ESO

134€

Alumnes 4t ESO

135€

Alumnes UEECO

38€

FORMES DE PAGAMENT:
El pagament del material escolar es podrà fer mitjançant tres opcions diferents:
● Procediment recomanat: Per transferència bancària: IBAN ES60 2038 9039 6860 0024 3248
Indicar al Concepte: N
 om i llinatges de l’alumne/a
● Amb targeta bancària a la secretaria del centre (Visa, Mastercard, Euro 2000, etc...)Aquelles
famílies que vulguin fer el pagament de forma presencial a la secretaria del centre i amb targeta
bancària, han de sol·licitar cita prèvia al telèfon 971 54 72 46. No s’acceptarà cap tipus de
pagament en efectiu.
● Per caixer automàtic des del banc (IBAN ES60 2038 9039 6860 0024 3248) Indicar al
Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a
3. La matrícula es considerarà finalitzada amb el rebut del formulari de matrícula i del pagament
de la quota.
4. Pels alumnes que pateixen alguna malaltia crònica s’ha d’aportar un informe mèdic i sol·licitar
ser inclosos dins el Programa Alerta Escolar Balear. Aquest informe mèdic es pot enviar al mail
secretaria@iesportdalcudia.org o el podeu aportar presencialment a la secretaria del centre.
5. Compra del chromebook.

I ES PORT D’ALCÚDIA

El Programa TAC de l’IES Port d’Alcúdia té com objectiu principal impulsar l’ús pedagògic i
didàctic de la tecnologia a les aules. Per això els alumnes de 1r d’ESO i els alumnes nouvinguts
de 2n, 3r o 4t d’ESO que es matriculin durant el curs escolar 2020/2021, s’incorporaran al
Programa TAC de l'institut i per això hauran d’adquirir un dispositiu digital (Chromebook ) .
S’ha unificat el model de dispositiu amb l’objectiu de poder gestionar des del mateix centre
l’accés al programari i a la xarxa wi-fi que han de fer servir els alumnes a les classes.

Heu d’anar a la pàgina web https://www.iconoedu.com/ca/acces-centres i on demana
el codi de centre introduïr 07013590 i clicar ENTRAR.
Dels diferents productes que es poden comprar l’únic obligatori és el Pack educació Chromebook C733(283.49€). La resta de productes i l’assegurança són opcionals i a elecció
de cada família o alumne/a.
Seguiu les instruccions per fer el pagament a través de la web.
Els aparells arribaran a l’IES Port d’Alcúdia i es distribuiran entre els alumnes.
 PERÍODE DE COMPRA:
- De dia 10 de juliol al 14 d’agost.
- De dia 1 de setembre al 15 de setembre.

➢ Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la compra del chromebook us podeu
dirigir als telèfons 971 379 088 o 971 377 457, al correu electrònic info@icono.cat
o a l’adreça C. Bisbe Sastre, núm. 18 de Palma.
➢ Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el Programa TAC de l’IES Port d’Alcúdia
us podeu dirigir al telèfon 971 547 246 o al correu electrònic
fserra@iesportdalcudia.org
6. Les famílies interessades en formar part de l’AMIPA del centre poden consultar la informació i
descarregar el formulari d’inscripció al següent enllaç:
http://iesportdalcudia.org/docscentre/FulletoAmipa2021.pdf . El pagament és de 20€ per
alumne i família i la modalitat de pagament es fa per ingrés o transferència bancària al compte
de Caixa Colonya I BAN ES84 2056 0005 9820 3507 0321 Indicar al Concepte: Nom i
llinatges de l’alumne/a

-----------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la matrícula us podeu dirigir al telèfon 971 54 72 46 o
al correu electrònic s ecretaria@iesportdalcudia.org

