Institut Joaquima Pla i Farreras
Sant Cugat del Vallès, 20 de juny de 2018
Benvolgudes famílies,
al nostre centre, des de fa anys treballem en un projecte en el qual els alumnes utilitzen llibres de text en
format digital, plataforma digital i tauleta o netbook en modalitat 1x1.
Pel curs vinent, els alumnes de 1ESO utilitzaran un dispositiu digital. Aquest maquinari es comprarà
directament a l’empresa FDOS i es farà el lliurament al setembre. Us adjuntem un document amb les
condicions per a la compra de la tauleta.
En el següent enllaç (http://goo.gl/t2DKEP), o bé escannejant el codi QR,
podeu introduir les següents dades:
 Comunicacions, urgències.
 Dades necessàries per tal que l'empresa FDOS pugui fer la factura i
garantia corresponent.
 Informació sobre la tria d’assignatures optatives.
En el moment de la matrícula es farà efectiu l’import de 60€. En aquest preu està inclosa la quota de anual
de la plataforma digital i la de llicència dels llibres digitals.
El pagament s’haurà d’efectuar al següent compte de BBVA i lliurar el comprovant de l’ingrés
juntament amb la documentació de la matrícula:

ES57 0182 8101 14 0204778006
IMPORTANT: Cal posar el nom de l’alumne i el curs a l’apartat CONCEPTE PER A L’ORDENANT.
Us adjuntem també la següent documentació que ens haureu de lliurar en el moment de matrícula,
juntament amb el justificant del pagament:
•

Carta de compromís educatiu

•

Autoritzacions:
 drets d’imatge
 ús de les TIC
 administració paracetamol
 autorització sortides curs

Aprofitem per fer-vos arribar també la següent documentació per si és del vostre interès:
• Contracte de lloguer d’una taquilla: es fa un únic pagament de 60€ pel lloguer d’una taquilla.
Aquest contracte és vàlid per tots els cursos de l’ESO.
• Full d’adhesió a l’ AMPA de l’ institut: l ’import és de 30€ per família i curs escolar.
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