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 MATRÍCULA 
CICLES

Del 4 a l’11 de juliol de 9.00 a 13.

Curs: _____  

Cicle: _______

 
 

 

Adjuntar amb la confirmació de matrícula el resguard bancari del pagament. 
 
El pagament s’ha de realitzar al BANC DE SABADELL:
 
• PER CAIXER AUTOMÀTIC
 

1. Introduir una targeta o llibreta en el caixer. (Les targetes poden ser d
2. Teclejar “altres operacions” 
3. Teclejar “pagaments a tercers”.
4. Teclejar núm. personal
5. Teclejar el codi de l’entitat: 131085 (Es desplegarà un menú amb els diversos conceptes)
6. Escollir  MATERIAL CICLES
7. Recollir el justificant

de l’alumne , si el caixer no permet escriure’ls s’ha de fer a mà . 
aquest tipus de justificant, la transferència no s’ha realitzat convenientment.

 
• PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
 

ES87 0081 1655 8500 0100 6110
 

FER CONSTAR EL CURS I 

 

 

 

Departament d’Ensenyament 
NÚM EXPEDIENT: 
 

Cognoms i Nom: 
 

 

MATRÍCULA CURS 2018/2019
CICLES GRAU MITJÀ 

 

Del 4 a l’11 de juliol de 9.00 a 13.
  

 

Cicle: _______ _______________________

Adjuntar amb la confirmació de matrícula el resguard bancari del pagament. 

realitzar al BANC DE SABADELL: 

PER CAIXER AUTOMÀTIC  segons les instruccions següents 

Introduir una targeta o llibreta en el caixer. (Les targetes poden ser d
Teclejar “altres operacions”  
Teclejar “pagaments a tercers”. 
Teclejar núm. personal 
Teclejar el codi de l’entitat: 131085 (Es desplegarà un menú amb els diversos conceptes)

MATERIAL CICLES /BATXILLERAT (55€)  
justificant, ha de constar el número d’autorització i el nom, co gnoms i curs 

si el caixer no permet escriure’ls s’ha de fer a mà . 
aquest tipus de justificant, la transferència no s’ha realitzat convenientment.

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA  al compte corrent següent 

ES87 0081 1655 8500 0100 6110 

FER CONSTAR EL CURS I EL NOM DE L’ALUMNE
 
 
 
 

 

CURS 2018/2019 

Del 4 a l’11 de juliol de 9.00 a 13. 45 

_______________________ 

Adjuntar amb la confirmació de matrícula el resguard bancari del pagament.  

Introduir una targeta o llibreta en el caixer. (Les targetes poden ser d’un altre banc o caixa). 

Teclejar el codi de l’entitat: 131085 (Es desplegarà un menú amb els diversos conceptes) 

ha de constar el número d’autorització i el nom, co gnoms i curs 
si el caixer no permet escriure’ls s’ha de fer a mà . En cas que no surti 

aquest tipus de justificant, la transferència no s’ha realitzat convenientment. 

NOM DE L’ALUMNE  
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Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.

Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.

Legitimació: Missió d’interès públic 

Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del complimen

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

una llei o vostè ens doni el consentiment. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/

 

 
 
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE 
 
 
Cognoms i nom: 

TIS : 

Adreça: 

Municipi: 

Telèfon particular: 

Mòbil pare: 

Email pares/tutors legals: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament d’Ensenyament 

Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de passar per la secretaria del centre a notificar-lo. 

Direcció del centre educatiu. 

Gestió de la acció educativa i orientadora. 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-deparament.html

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE  

DNI: 

Codi postal: 

Telèfon urgència: 

Mòbil mare: 

Mòbil per sms: 

 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de 

t de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per 

deparament.html 
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Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.

Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.

Legitimació: Missió d’interès públic 

Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del complimen

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

una llei o vostè ens doni el consentiment. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/

 

 
 
Autorització ús d’imatges, publicació de dades de c aràcter personal i de material que 
elaboren   
 
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió,
fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan 
les activitats esmentades. 
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució e
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la 
qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar 
fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables.
 
 
 
Dades personals 

Nom i cognoms de l’alumne/a 

 
 
_____________________________________________________
 
 
 
Autoritzo per tot el P la escolar

Que la meva imatge/veu pugui sortir
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:

• Webs del centre, intranet
• Plataformes d’Internet no administrades pel centre
• Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu.

 
Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del 
mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

 
Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les
 
 
 
 
Viladecans, __________________
 
 
 
Signatura de l’alumne/a 

 

 

Departament d’Ensenyament 

Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de passar per la secretaria del centre a notificar-lo. 

Direcció del centre educatiu. 

Gestió de la acció educativa i orientadora. 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-deparament.html

Autorització ús d’imatges, publicació de dades de c aràcter personal i de material que 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i 
fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan 

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la L
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la 

ual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar 
fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables. 

       

_______________________________________________________________________________________

la escolar  

pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 

Webs del centre, intranet i internet amb i sense accés restringit. 
Plataformes d’Internet no administrades pel centre. 
Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu. 

pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del 
mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 

webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i les

__________________ 

 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de 

t de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per 

deparament.html 

Autorització ús d’imatges, publicació de dades de c aràcter personal i de material que 

inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i 

En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan 

spanyola i està regulat per la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la 

ual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar 

DNI/NIE/Passaport 

______________________ 

i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 

pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del 

les del centre. 
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Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.

Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.

Legitimació: Missió d’interès públic 

Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del complimen

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

una llei o vostè ens doni el consentiment. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/

 

 
 
Autorització ús de serveis i recursos digitals a In ternet per treballar a l’aula
alumnes menors d’edat) 
 
 
 
Dades personals 

Nom i cognoms de l’alumne/a 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Autoritzo per tot el Pla escolar

            Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos i serveis d’internet
treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.

• Webs del centre, intranet i internet amb i sense accés restringit.
• Plataformes d’Internet no administrades pel centre.

 
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre 

educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus contin

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un 

ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.

 
 
 
 
 
Viladecans, ___________________________________
 
 
 
Signatura de  l’alumne/a 

 

 

 

 

 

 

Departament d’Ensenyament 

Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de passar per la secretaria del centre a notificar-lo. 

Direcció del centre educatiu. 

Gestió de la acció educativa i orientadora. 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-deparament.html

Autorització ús de serveis i recursos digitals a In ternet per treballar a l’aula

      DNI/NIE/Passaport

__________________________________________________________________________________________

Autoritzo per tot el Pla escolar  

Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos i serveis d’internet
treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. 

Webs del centre, intranet i internet amb i sense accés restringit. 
Plataformes d’Internet no administrades pel centre. 

La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre 

educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus contin

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un 

ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 

Viladecans, ___________________________________ 

 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de 

t de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per 

deparament.html 

Autorització ús de serveis i recursos digitals a In ternet per treballar a l’aula  (únicament 

DNI/NIE/Passaport 

__________________________________________________________________________________________ 

Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos i serveis d’internet per al                

La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre 

educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris, 

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un 
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Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.

Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.

Legitimació: Missió d’interès públic 

Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del complimen

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

una llei o vostè ens doni el consentiment. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/

 

 
 
Autorització de sortides didàctiques
 
 
Dades personals 

Nom i cognoms de l’alumne/a 

 
_______________________________________________________________________________________
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a                                                                        DNI/NIE/Passa

 
_______________________________________________________________________________________

 

Autoritzo per tot el Pla escolar

Al meu fill/a a assistir a totes les sortides, aprovades pel Consell Escolar de l’INS Torre Roja de Viladecans, que 
es realitzin en l’àmbit de Catalunya

 

 

 
Viladecans, _________________________________
 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne

 

 

 

 

 

 

Departament d’Ensenyament 

Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de passar per la secretaria del centre a notificar-lo. 

Direcció del centre educatiu. 

Gestió de la acció educativa i orientadora. 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-deparament.html

Autorització de sortides didàctiques  (únicament alumnes menors d’edat)

_______________________________________________________________________________________

pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a                                                                        DNI/NIE/Passa

_______________________________________________________________________________________

Autoritzo per tot el Pla escolar  

Al meu fill/a a assistir a totes les sortides, aprovades pel Consell Escolar de l’INS Torre Roja de Viladecans, que 
es realitzin en l’àmbit de Catalunya 

Viladecans, _________________________________ 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de 

t de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per 

deparament.html 

(únicament alumnes menors d’edat)  

_______________________________________________________________________________________ 

pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a                                                                        DNI/NIE/Passaport 

_______________________________________________________________________________________ 

Al meu fill/a a assistir a totes les sortides, aprovades pel Consell Escolar de l’INS Torre Roja de Viladecans, que 
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Carta de compromís educatiu
 
Les persones sotasignats, Manel Merino i Valencia, director/a de l’Institut Torre Roja de Viladecans, i 

__________________________________

____________________________________________ , reunits a la localitat de Viladecans, amb data 

_______________________ , conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la 

família i escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

 
 
COMPROMISOS  
 
Per part del centre  
 
1.- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat. 
 
2.- Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.
 
3.- Respectar les conviccions, ideològiques morals i religioses de la família i de l’alumnat, sempre que 
no suposin un incompliment de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre.
 
4.- Informar la família de les línies mestres del projecte educatiu i de les normes d’organització i 
funcionament del centre. 
 
5.- Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer
una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
 
6.- Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 
necessitats específiques, greus i permanents, de l’alumnat i mantenir
 
7.- Mantenir comunicació regular amb la família per informar
de l’alumnat. 
 
8.- Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumnat al centre, i qualsevol altra 
circumstància que sigui rellevant per al 
 
9.- Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que sol·liciti formalment 
la família. 
 
10.- Ésser receptius amb les propostes que les famílies facin arribar a l’AFA Torre
 
11.- Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 
contingut, en el termini d’un curs.
 

 

 

 

Departament d’Ensenyament 
NÚM EXPEDIENT: 
 

Cognoms i Nom: 
 

Carta de compromís educatiu  

Les persones sotasignats, Manel Merino i Valencia, director/a de l’Institut Torre Roja de Viladecans, i 

__________________________ (pare, mare, tutor, tutora de l’alumne/a) 

________________________ , reunits a la localitat de Viladecans, amb data 

_______ , conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la 

ília i escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat. 

fectius els drets i els deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.

Respectar les conviccions, ideològiques morals i religioses de la família i de l’alumnat, sempre que 
no suposin un incompliment de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre.

Informar la família de les línies mestres del projecte educatiu i de les normes d’organització i 

Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer
i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 
necessitats específiques, greus i permanents, de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.

Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i/o personal 

Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumnat al centre, i qualsevol altra 
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que sol·liciti formalment 

Ésser receptius amb les propostes que les famílies facin arribar a l’AFA Torre

Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 
contingut, en el termini d’un curs. 

 

Les persones sotasignats, Manel Merino i Valencia, director/a de l’Institut Torre Roja de Viladecans, i 

_______________ (pare, mare, tutor, tutora de l’alumne/a) 

________________________ , reunits a la localitat de Viladecans, amb data 

_______ , conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la 

ília i escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.  

fectius els drets i els deures de l’alumnat en l’àmbit escolar. 

Respectar les conviccions, ideològiques morals i religioses de la família i de l’alumnat, sempre que 
no suposin un incompliment de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre. 

Informar la família de les línies mestres del projecte educatiu i de les normes d’organització i 

Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne 
i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 

Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 
ne informada la família. 

la de l’evolució acadèmica i/o personal 

Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumnat al centre, i qualsevol altra 
seu desenvolupament acadèmic i personal. 

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que sol·liciti formalment 

Ésser receptius amb les propostes que les famílies facin arribar a l’AFA Torre-roja. 

Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 



Generalitat de Catalunya      

Departament d’Ensenyament

INS Torre Roja 
 

Av. Dels Jocs Olímpics, 8 

08840 Viladecans ( Barcelona) 

Telèfon 93 637 37 00 

Fax 93 658 72 50 

a8031228@xtec.cat 
 

Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.

Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.

Legitimació: Missió d’interès públic 

Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del complimen

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

una llei o vostè ens doni el consentiment. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/

 

Per part de la família 
 
1.- Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més 
la de l’equip directiu. 
 
2.- Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 
necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció .
 
3.- Vetllar perquè el fill o filla respecti les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, i 
sobretot les que fan referència a l'ús dels dispositius mòbils.
 
4.- Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 
activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
 
5.- Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a cas
l’activitat escolar. 
 
6.- Adreçar una instància, en primer lloc, al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 
7.- Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés personal i 
d’aprenentatge. 
 
8.- Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 
9.- Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 
10.- Vetllar perquè el fill o filla vinguin al centre amb la roba i el calçat adequats a l'activitat que es 
desenvolupa. Si es considera que s'incompleix aquesta norma s'avisarà a la família. En
d'incompliment reiterat, la comissió de convivència decidirà les mesures educatives aplicables.
 
11.- Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 
12.- Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 
escau, el contingut en el termini d’un curs.
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
 
 
El centre    
 

El Director   

 
Viladecans, juny de 2018                                                           

 

Departament d’Ensenyament 

Si es vol realitzar algun canvi de dades haureu de passar per la secretaria del centre a notificar-lo. 

Direcció del centre educatiu. 

Gestió de la acció educativa i orientadora. 

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 

la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a ter

les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departement/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-deparament.html

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més 

Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 
necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció .

ll o filla respecti les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, i 
sobretot les que fan referència a l'ús dels dispositius mòbils. 

el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 
activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 

Adreçar una instància, en primer lloc, al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés personal i 

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

s que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

Vetllar perquè el fill o filla vinguin al centre amb la roba i el calçat adequats a l'activitat que es 
desenvolupa. Si es considera que s'incompleix aquesta norma s'avisarà a la família. En
d'incompliment reiterat, la comissió de convivència decidirà les mesures educatives aplicables.

Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 
escau, el contingut en el termini d’un curs. 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

               La família 

           Alumne/a       (pare, mare o tutor/a)

 

 
Signatura 

 

Viladecans, juny de 2018                                                           Aprovat pel C.E. 14 de febrer de 2018

A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de 

t de l’escolarització obligatòria. Als Consells 

Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per 

deparament.html 

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, 

Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 
necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció . 

ll o filla respecti les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, i 

el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 
activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 

a i a preparar el material per a 

Adreçar una instància, en primer lloc, al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla. 

Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés personal i 

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

s que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 

Vetllar perquè el fill o filla vinguin al centre amb la roba i el calçat adequats a l'activitat que es 
desenvolupa. Si es considera que s'incompleix aquesta norma s'avisarà a la família. En cas 
d'incompliment reiterat, la comissió de convivència decidirà les mesures educatives aplicables. 

Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si 

(pare, mare o tutor/a) 

Signatura 

Aprovat pel C.E. 14 de febrer de 2018 



 

FULL D’INSCRIPCIÓ AFA INSTITUT TORRE-ROJA 18-19 
 
DADES FAMILIA  
 

Cognoms Família:  

Adreça del Domicili:      Codi Postal:   Població:   

 

Correu electrònic de contacte (e-mail):  

Telèfons de contacte:   /   /    

 
MARE / TUTORA  
Nom i Cognoms:  

NIF/NIE:  

PARE / TUTOR  
Nom i Cognoms:  

NIF/NIE:  

FILLS / FILLES  
Nom i Cognoms:  

Data de naixement:    CURS / CLASSE:  

 

Nom i Cognoms:  

Data de naixement:    CURS / CLASSE:  

 

Nom i Cognoms: 

Data de naixement:    CURS / CLASSE:  

 

 
FORMA DE PAGAMENT (Preu - 15€ per família): 
 
En persona, al local de l’Afa, presentant el full d’inscripció i realitzant el pagament en efectiu, en l’horari de 

divendres de 9 a 10 hores. 

 

Mitjançant transferència bancària o ingrés al compte ES15 0081 1623 7500 0108 6514 del Banc Sabadell.  

A través de caixer . Entitat 005310. Opció “Quota AFA” 

 

Cal lliurar el comprovant de la transferència o ingrés i el full d’inscripció, al local de l’AFA 

  

Signatura (Mare o Pare/Tutor o Tutora)  

 

 

 

 

 

 

Viladecans,   d’/de   de .  

 

(Omplir amb la data) En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter 

personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us 

informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades a un fitxer del 

qual és responsable l’AFA TORRE ROJA 2017  de Viladecans, per dur a terme una gestió correcta dels socis i/o usuaris dels serveis que 

ofereix l'AFA i mantenir-vos informats dels productes i serveis relatius a l'activitat que desenvolupa l'AFA i que us puguin interessar. De la 

mateixa manera, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, davant de l’AFA, Avinguda 

Jocs Olímpics, S/N. 08840 VILADECANS (Barcelona). Adreça de correu electrònic: afatorreroja@gmail.com 


