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Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació 
de dades de caràcter personal i de material que elaboren. Curs 20___-20___ 

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 les activitats 
esmentades. 

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola 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 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 de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a 
Nom i cognoms de l’alumne/a 

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

Autoritzo  Període de validesa: curs 20__-20__           

1. Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:

- En  webs del centre:
• Intranet amb accés restringit: Sí  No 

(Tota plataforma administrada pel 
centre: Àgora Moodle, Google Apps, etc.) 

• Internet amb accés no restringit: Sí  No 
- Plataformes d’Internet no administrades pel centre: especifiqueu-les (p.ex. Google+, YouTube...) i també el tipus accés (restringit/no 

restringit)
...................................................................................................................................................................... Sí  No 
...................................................................................................................................................................... Sí  No 
...................................................................................................................................................................... Sí  No

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu: Sí  No
2. Que el material que elabori el meu fill/a 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:
 Sí   No 

3. Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del meu fill/a i del centre:
 

 Sí   No 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: 
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i  autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

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

R/N: Y0373/Y332 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis 
i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Curs 20___-20___ 

Dades del centre 
Nom del centre Codi del centre 

Adreça 

Municipi Codi postal 

Dades de l’alumne/a 
Nom i cognoms 

Data de naixement Curs 

Dades del pare, mare o representant legal 
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Autoritzo 

 Sí  No 

Que que el meu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que requereixen 
usuari i contrasenya, els quals s’especifiquen  a continuació: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de 
l’ús indegut del recurs i dels 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 ús inadequat dels serveis o dels continguts. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i  autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

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

R/N: Y0373/Y332 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html


Institut La Sedeta

Benvolguts/des,

Durant el curs escolar 2021-2022 l’alumnat realitzarà diverses sortides de caràcter
lectiu. Amb aquest full, la família autoritza la participació a totes les sortides
programades pels Departaments didàctics i aprovades pel Consell Escolar.

Barcelona, a 11 de juny de 2021

En/na _________________________________________________, com a

pare/mare/tutor del meu fill/a ___________________________________ estic

assabentat/ada del contingut d'aquesta carta i autoritzo al meu fill/a a realitzar totes

les sortides del curs 2021-2022 aprovades pel Consell Escolar.

Signatura

Barcelona, ____ de _____________ de _______

Carrer Indústria, 67 Barcelona 08025 Tel. 93 458 99 01 Fax. 93 207 68 96 a8040138@xtec.cat



Autorització per a l’administració de paracetamol 

Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

Relació amb l’alumne/a 
 

 Pare  Mare  Tutor/a 

Nom i cognoms de l’alumne/a 

Nivell educatiu de l’alumne/a 

Dades del centre 
Nom  

Autoritzo 

El centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre superior a 38ºC de temperatura 
corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa. 

Lloc i data 

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

Y
33

2-
18

8/
03

-1
4  

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i 
tractades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de: gestionar l’acció educativa, l’orientació 
acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies; avaluar objectivament el rendiment escolar, el compromís dels alumnes i de les 
famílies en el procés educatiu, i accedir als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat. L’òrgan responsable del fitxer és la 
Direcció del centre educatiu. Amb la signatura d’aquesta sol·licitud consentiu expressament que la direcció del centre educatiu pugui administrar la medicació 
que es consigna en aquest formulari amb l’única finalitat d’atendre els infants en l’àmbit escolar. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de 
les dades, i l’oposició al seu tractament, mitjançant un escrit a la direcció del centre educatiu.
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INFORMACIÓ AFA INSTITUT LA SEDETA 
 

Aquest full no cal retornar-lo. 
 
 
Benvolguda família, 
 
Us donem la benvinguda a l’institut i us animem a formar part de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), 

que comporta, per una part, poder participar en les comissions i assemblees o en les activitats que oferim i, per 

l’altra, contribuir als objectius amb el pagament de la quota anual. 

Per formalitzar la inscripció a l’AFA, efectueu el pagament de la quota anual per transferència bancària i lliureu 

a Secretaria, juntament amb els documents de matriculació, el full de cessió de dades, emplenat i signat, 

imprescindible per rebre la informació de les famílies delegades de classe i de les comissions i activitats de l’AFA.  

Moltes gràcies 
Junta Coordinadora de l’AFA 

 
Qui som i Què fem? 

 

L’AFA de l’Institut La Sedeta som una associació amb més de 35 anys d’història, que agrupa les famílies 
d’alumnes de l'institut que han decidit formar-ne part i funciona per la implicació de famílies voluntàries. 

Com a part de la Comunitat Educativa, representa a totes les famílies davant de la Direcció i del Consell Escolar 
del Centre, contribueix al bon fer de l’institut, dona suport a l’equip docent i directiu, facilita recursos, proposa 
canvis i col·labora activament en la vida del centre.  

 
Com ens organitzem? 

 

L’Assemblea General , formada per les famílies associades a l’AFA, és el nostre òrgan sobirà , que com a 
mínim es reuneix un cop l’any, per decidir les directrius principals de treball, l’organització, etc. 

La Junta Coordinadora , designada a l’Assemblea General, administra i representa l’AFA , per desenvolupar 
els objectius de l’associació. Ara està formada per l’equip de Presidència, Secretaria, Tresoreria i les Vocals de 
Famílies Delegades i Biblioteca. 

Les Comissions , també formades per pares i mares voluntàries, són les següents: 

• Famílies Delegades , dues persones per classe que representen les famílies i les informen, fan 
seguiment del procés educatiu, convoquen trobades i canalitzen propostes de les famílies. 

• Biblioteca , que ajuda en el seu desenvolupament i engega accions per dinamitzar-la. 

• Escola de Famílies i Debats Educatius , que es coordina amb comissions similars d’altres instituts de la 
zona per promoure debats i tallers formatius i la renovació pedagògica del centre. 

• Comunicació/Web , que informa de les activitats de l’AFA i manté el web de l’AFA. 

• Informàtica , que ajuda en la seguretat informàtica i dubtes que puguin sorgir. 

• Relacions Externes , que manté el contacte amb la Coordinadora d’AMPAs de Gràcia i altres. 

• Extraescolars, que planifica, organitza i fa seguiment de les extraescolars al centre  (NOVETAT) 

• Festes, que planifica i organitza festes i activitats conjuntes al centre  (NOVETAT) 

 

 
 
 
 
 
 



QUOTA AFA  
42 € anuals per família (no per fill/a)  

 

COMPTE: ES97 3025 0018 9614 0003 5235  (Caixa d’Enginyers) 
 

INDIQUEU: “COGNOMS ALUMNES  I  CURSOS” (un exemple: MENDEZ URBIETA  1ESO+1BTX) 
 

Podeu demanar una reducció de l’import, en cas de necessitat 

 
 
 
 

Participar a l’AFA és important? 
 

Sí. Per participar en el seguiment i millora de l’educació dels nostres fills i de les nostres filles, aconseguint: 

• Apropament al Claustre, la Direcció i resta del personal del centre, la qual cosa suposa una major 
comprensió de les seves normes, intencions, necessitats, limitacions i recursos. 

• Espai de trobada de les famílies del centre, per compartir idees i dubtes i fomentar una més gran cohesió 
i possibilitat de compartir l’acompanyament als adolescents i joves, reforçant la Comunitat Educativa que 
formem totes i tots. 

 
 

Associar-se a l’AFA és important? 
 

Sí. Associar-se a l’AFA, i per tant, que cada família faci una aportació econòmica anual mitjançant el pagament de 
la quota de l’AFA, és important per a la millora del nostre institut, per reforçar el projecte educatiu del centre per 
mitjà del projecte de Direcció i per avançar en accions que ajudin les famílies que ho puguin necessitar 
econòmicament en un moment determinat. Aquesta col·laboració entre l’AFA i l’institut és indispensable per la 
contribució que suposa al seu pressupost. 

Actualment la quota anual de l’AFA es destina a: 

• Facilitar a cada alumne l’agenda anual del centre  i a cada nou alumne/a la carpeta del centre . 

• Facilitar l’orientació acadèmica  i la tria de sortides professionals a l’ESO i als Batxillerats. 

• Facilitar les activitats de les Comissions : Biblioteca, Escola de Famílies, Festa final de curs, etc. 

• Ajudar en els costos addicionals del desenvolupament de projectes educatius al centre, de les sortides 
curriculars, i altres. 

• Ajudar en el funcionament de la consergeria de tardes i de les activitats de l’Associació Esportiva Escolar. 

• Coordinar-nos amb altres AFAs de Gràcia, Barcelona i Catalunya, federant-nos a la aFFaC. 

 
 

Com ens podeu contactar? 
 

afa.ins.lasedeta@gmail.com 

ampaiessedeta.blogspot.com.es 

deixant escrit a la bústia a nom de l’AFA, al vestíbul de l’institut, a la dreta de consergeria 
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CESSIÓ DE DADES A L’AFA INSTITUT LA SEDETA 
 

 
Aquest full cal omplir-lo, signar-lo i lliurar-lo a Secretaria. 

 
 Indiqueu aquí: 
 Noms, cognoms, 
 curs i nivell de 
 cada fill o filla 
 a matricular el 
 curs 2021-22 
 

Si voleu rebre informació de les famílies delegades de classe, de les Comissions o de l’AFA cal que ompliu i 
signeu aquest full i el lliureu amb els fulls de matrícula, excepte si l’heu emplenat en cursos anteriors. 
 

Nom i cognoms del progenitor/a 1: 

 ......................................................................................................... 

Mòbil on poder contactar-te: 

 ................................................... 
 
 

Correu electrònic on acceptes rebre comunicacions: 
 
......................................................................................................... 

Signatura: 
 
 ................................................... 

 
Indica en què voldries col·laborar:  

□ Ass. Esportiva Escolar Sedeta □ Famílies delegades classe □ Biblioteca □ Junta de l’AFA 

□ Escola Famílies/Debats educatius □ Comunicació i Web AFA □ Informàtica □ Web Centre 

□ Relacions externes     □ Festes □Consell Escolar □ Extraescolars □ ........................ 
 

Propostes i comentaris  ................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
 
 

Nom i cognoms del progenitor/a 2: 

 ......................................................................................................... 

Mòbil on poder contactar-te: 

 ................................................... 
 
 

Correu electrònic on acceptes rebre comunicacions: 
 

......................................................................................................... 

Signatura: 
 

 ................................................... 
 
Indica en què voldries col·laborar:  

□ Ass. Esportiva Escolar Sedeta □ Famílies delegades classe □ Biblioteca □ Junta de l’AFA 

□ Escola Famílies/Debats educatius □ Comunicació i Web AFA □ Informàtica □ Web Centre 

□ Relacions externes     □ Festes □Consell Escolar □ Extraescolars □ ........................ 

Propostes i comentaris  ................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
 

Data d’avui:  ..........  de  .....................................  de  2021 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

D’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) de caràcter personal, us informem que les dades 
que faciliteu seran incorporades i tractades en un fitxer titularitat de l'AFA de l’Institut La Sedeta amb domicili social a carrer 
Indústria 67, 08025 Barcelona, només pel seu us en l’àmbit de l’associació, com per exemple, fer-vos arribar informació per correu 
electrònic o contactar-vos per telèfon. En cas que faciliteu dades de terceres persones, assegureu-vos d’obtenir prèviament el seu 
consentiment per a la comunicació de les seves dades. L’AFA informa que procedirà a tractar les vostres dades de manera lícita, 
lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’AFA es compromet a adoptar totes les 
mesures raonables per tal que les dades siguin suprimides o es rectifiquin quan siguin inexactes, així com us informem que les dades 
que ens entregueu seran conservades per l’AFA un màxim de 10 anys. Podreu contactar amb el Responsable i/o Encarregat del 
Tractament així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades i els drets de limitació i 
oposició/revocació al seu tractament mitjançant escrit adreçat a l'AFA de l’Institut La Sedeta a afa.ins.lasedeta@gmail.com. 
Igualment podreu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar una reclamació en cas que ho considereu oportú. 
Agraïm la confiança dipositada en nosaltres. 

 Nom fill o filla        Cognoms       Curs (1..2..)     Nivell 

• ........................................    ..................................................................    ............  □ ESO  □ BAT 

• ........................................    ..................................................................    ............  □ ESO  □ BAT 



 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 

 

INSTITUT FAMÍLIES ALUMNES 

Bloc I: El que fa referència al Projecte Educatiu 

 Informar l’alumnat i les seves famílies del Projecte 

Educatiu del Centre (PEC) i de les seves normes 

d’organització i funcionament. 

 Conèixer el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i, en 

conseqüència, respectar-ne el caràcter propi. 

 Acceptar les normes d’organització i funcionament 

del centre i instar el fill o filla a complir-les. 

 Conèixer i respectar les normes de l’institut.              

 Facilitar una formació que contribueixi al 

desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumne o alumna, una educació que potenciï la 

igualtat real d’oportunitats -independentment del 

sexe i l’origen-, la cultura de l’esforç, la motivació 

intel·lectual, i els valors de respecte cap als altres per 

garantir-ne l’èxit acadèmic i personal. 

 Treballar de manera conjunta amb el centre per tal 

que els seus fills i filles no tinguin actituds 

discriminatòries envers col·lectius amb dificultats, 

persones amb discapacitats i amb greu risc 

d’exclusió social. 

 Inculcar als fills i filles les bondats de l’esforç i del 

treball intel·lectual com a forma de superar les 

dificultats i els contratemps. 

 Treballar de manera conjunta amb el centre la 

formació dels seus fills i filles en els valors de 

respecte cap als altres. 

 No discriminar ningú per raó de sexe, origen, 

capacitat o situació socioeconòmica. 

 Esforçar-se al màxim en els estudis. 

 Respectar totes les persones que formen part de la 

comunitat educativa (alumnat, professorat, personal 

d’administració i serveis (PAS), els representants de 

les famílies) i altre personal del centre. 

Bloc II: Els que fan referència ensenyaments-aprenentatges 

 Posar tots els mitjans per tal que tot l’alumnat 

assoleixi les competències que li permetin en el 

futur el progrés acadèmic i la inserció sociolaboral . 

 Donar una formació que estimuli, també, la 

creativitat, l’autonomia i el pensament crític de 

l’alumnat. 

 Propiciar un ambient de treball a casa. 

 Fer un seguiment de les feines encomanades al seu 

fill o filla. 

 Tenir una actitud positiva envers l’estudi i el treball, 

tant a l’institut com a casa. 

 Portar el material encomanat pel professorat. 

 Fer els deures i el treballs proposats pel professorat. 



 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 

 

Bloc III: Els que fan referència a l’avaluació 

 Informar a principi de curs l’alumnat i les seves 

famílies dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 

seu rendiment acadèmic en totes les matèries. 

 Informar regularment l’alumnat i les seves famílies 

de la seva evolució. 

 Conèixer i acceptar els criteris que s’aplicaran per 

avaluar el rendiment acadèmic del fill o filla en totes 

les matèries. 

 Adreçar-se al centre directament quan hi hagi algun 

problema en relació amb l’educació del fill o filla. 

 Assistir a totes les entrevistes, reunions, eleccions... 

convocades des del centre. 

 Conèixer i acceptar els criteris d’avaluació de cada 

matèria. 

 Adoptar les mesures educatives alternatives o 

complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques de l’alumne o alumna i, 

quan això es produeixi, informar-ne la família. 

 Facilitar al centre les informacions del fill o filla que 

siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 

 Informar al professorat a través del seu tutor o 

tutora o qualsevol altre professional del centre 

d’aquelles informacions que siguin rellevants per al 

procés d’aprenentatge. 

 Orientar l’alumnat i les seves famílies en el procés 

de tria d’opcions acadèmiques, especialment en 

acabar les etapes d’ESO i Batxillerat. 

 Escoltar les orientacions fetes pel centre en relació 

a l’orientació acadèmica dels seus fills o filles i 

aportar informació que les afavoreixi. 

 Escoltar les orientacions fetes pel centre en relació a 

la seva orientació acadèmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 

 

 

Bloc IV:  Els que fan referència a les famílies i la participació 

 Fer un seguiment al més individualitzat possible de 

l’alumnat. 

 Mantenir una comunicació regular –presencial, telefònica 

o telemàtica- amb la famílies –dues vegades com a mínim 

al llarg del curs- per informar-les de l’evolució acadèmica 

i personal de l’alumne o alumna. 

 Comunicar amb prestesa a les famílies les faltes 

d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al 

centre, i qualsevol altra incidència que pogués produir-se. 

 Fomentar comportaments democràtics de participació i 

col·laboració entre el professorat, l’alumnat i les seves 

famílies. 

 Informar dels recursos i serveis tant propis del centre com 

externs per atendre les necessitats dels alumnes. 

 Afavorir les activitats de l'Associació de mares i pares 

d'alumnes i fomentar la participació de les famílies en la 

mateixa. 

 Impulsar la participació de les famílies en el govern del 

centre mitjançant els òrgans col·legiats. 

 Reconèixer l’autoritat del professorat del centre, del seu 

personal d’administració i serveis (PAS) i de la resta del 

personal. 

 Solucionar i ajudar a solucionar, sempre que sigui 

possible, els problemes que puguin sorgir mitjançant el 

diàleg, la negociació i la mediació. 

 Escoltar les orientacions fetes pels professionals externs 

que col·laboren en l’atenció de les necessitats dels seu 

fills. 

 Participar en les activitats i iniciatives organitzades per 

l'AMPA. 

 Comprometre's per que l'educació dels seus fills arribi als 

nivells de qualitat més alts, proposant iniciatives de 

manera individual, mitjançant l'AMPA o mitjançant els 

representants de les famílies en els òrgans col·legiats del 

centre. 

 Reconèixer l’autoritat del professorat del centre, del seu 

personal d’administració i serveis (PAS) i de la resta del 

personal. 

 Solucionar, sempre que sigui possible, els problemes que 

puguin sorgir mitjançant el diàleg, la negociació i la 

mediació. 

 Escoltar les orientacions fetes pels professionals externs 

que col·laboren en l’atenció de les seves necessitats. 

Bloc V: Els que fan referència a la convivència 

 Fer efectius en aquest àmbit els drets de l’alumne o 

alumna i, també, els seus deures. 

 Impulsar protocols que fomentin, quan sigui possible, la 

resolució alternativa de conflictes mitjançant el diàleg, la 

negociació i la mediació. 

 Respectar els altres membres de la comunitat educativa i 

fomentar el respecte del seu fill/a envers els altres. 
 Respectar els companys I no tenir actituds discriminatòries 

envers els altres 

 

 



 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 

 

 

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

El centre      La Família      L’alumne/a 

(El Director)      (pare/mare o tutor/a)   

 

 

 

Joan de Batlle Boix    Nom i Cognoms:     Nom i Cognoms:   

Signatura      Signatura      Signatura 

 

 

Barcelona,  11 de juny de 2021     

 

 

(Exemplar per a la família) 

 

40333654A 
JOAN DE 
BATLLE (R: 
Q5855582B)

Signat digitalment per 40333654A 
JOAN DE BATLLE (R: Q5855582B) 
DN: 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0272/
PUESTO 1/57987/05112020125501, 
serialNumber=IDCES-40333654A, 
givenName=JOAN, sn=DE BATLLE 
BOIX, cn=40333654A JOAN DE 
BATLLE (R: Q5855582B), 
2.5.4.97=VATES-Q5855582B, 
o=INSTITUT LA SEDETA, c=ES 
Data: 2021.06.11 10:48:58 +02'00'



 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 

 

 

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

 

El centre      La Família      L’alumne/a 

(El Director)      (pare/mare o tutor/a)   

 

 

 

Joan de Batlle Boix     Nom i Cognoms:     Nom i Cognoms:   

Signatura      Signatura      Signatura 

 

 

Barcelona,  ____ de _________________ de 2021     

 

 

 

(Exemplar per al centre) 

40333654A 
JOAN DE 
BATLLE (R: 
Q5855582B)

Signat digitalment per 40333654A 
JOAN DE BATLLE (R: Q5855582B) 
DN: 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0272/
PUESTO 1/57987/05112020125501, 
serialNumber=IDCES-40333654A, 
givenName=JOAN, sn=DE BATLLE 
BOIX, cn=40333654A JOAN DE 
BATLLE (R: Q5855582B), 
2.5.4.97=VATES-Q5855582B, 
o=INSTITUT LA SEDETA, c=ES 
Data: 2021.06.11 10:48:39 +02'00'



 
 
 
 
  INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR CURS 2021-22   

 
 

 
DADES DE L'INFANT 

 
 

Cognoms:  Nom: 

Curs actual: 

 
 
 
 
 
 
TIPUS DE SERVEI 

 
Servei fix: 6,33 € per dia, es quedarà a dinar cada dia partir del primer dia del curs escolar. 

Servei fix: 6,33 € per dia, es quedarà a dinar cada dia a partir del dia  del mes de  . 
 

Dies alterns: es quedarà a dinar només ( 6,33 € per dia) 
 

dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres 
 

No utilitzarem el servei de menjador. 
 

 
 

 
 
 

DADES BANCÀRIES 
 
 

Autoritzo a Garbuix sccl, cooperativa gestora de l'espai migdia, a que efectuï el cobrament de la 
quota per aquest concepte mitjançant el compte bancari: 

 

E S                                            
 
 
 
 

Nom i cognoms, del /la titular del compte/llibreta 
 
 

DNI/NIF/NIE, del /la titular del compte/llibreta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura  Data 

Telèfons de contacte:

Correus electrònics:

Curs actual:

ESO

(només s'ofereix el servei els dilluns i els dimarts)

Servei fix: 6,50 € per día, es quedarà a dinar cada día a partir del primer dia del curs.
Servei fix: 6,50 € per dia, es quedarà a dinar cada dia a partir del dia del mes de
Dies esporàdics: es quedarà a dinar només 6,50 €.

Hem demanat o demanarem ajut econòmic pel servei de menjador.

El cost d'un àpat esporàdic és de 6,96 €. 

●

●

 -
 1r. ESO

-
setembre



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura, mare, pare o tutor legal 

     

         Data  

 

 

 

TRACTAMENT DE DADES 

RESPONSABLE: GARBUIX SCCL Providència, 134 08024 Barcelona , gestió@garbuix.org FINALITATS: inscripció a l'activitat; gestió de l'activitat; facturació i cobrament de 
l'activitat ;tractament de les dades de salut  (al·lèrgies, intoleràncies i sobre malalties) i tractament de les dades personals telèfon i mail, per a les comunicacions amb les families,  
necessàries per a la prestació de servei LEGITIMACIÓ: execució de l'acord de prestació de serveis i consentiment de l'interessat. DESTINATARIS: entitats necessàries per a 
l'execució de l'activitat i entitats bancàries per al cobrament de quotes. CONSERVACIÓ DE LES DADES: durant la vigència de l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord es conservaran 
bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre a possibles responsabilitats. DRETS: Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i 
portabilitat de les seves dades a les dades de contacte del responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de 
Protecció de Dades (www.agpd.es). 

Al·lèrgiaIntolerància 

Per inhalació Per contacte Per ingesta 

De qui tipus           

TIPIFICADES 
Gluten 

Fruits secs 

Lactosa 

Llegums 
Marisc 

Ou 
Peix 

Proteïna de la llet de vaca

ALTRES INFORMACIÓ 
Indiqueu quins aliments i/o 
derivats NO pot menjat: 

Quina reacció provoca l’al·lèrgia (urticària, granets, picor, asfíxia...) i quines actuacions cal seguir en cas d’ingesta accidental? 

Tota al·lèrgia o intolerància alimentària haurà d’estar documentada amb un certificat 

Altres 

No porc

No carn



 

ARMARIETS 
 

 

 

 
 
 
 

Benvolguts pares, mares i alumnes, 
 

Enguany tornem a posar en marxa la reserva d’armariets pel proper curs 2021/22. Us 
demanem llegiu amb atenció aquesta circular i preneu nota de las instruccions per tal de 
gaudir d’aquest servei: 
 

 Lloguer per a tot el curs acadèmic 2021/22: 36,50 €. 
 Canvi de pany trencat o pèrdua de claus: 7,00 euros. 
 

Per tal de garantir la disponibilitat d’armariets a l’inici del curs 2021/22 recomanem, als 
alumnes interessats en contractar aquest servei, de fer l'ingrés, abans del 10 de juliol, al 

compte corrent de “La Caixa” IBAN: “ ES77  2100 0764 3002 0011 0097” 

(s’haurà de fer constar el nom complert de l'alumne a l'hora de fer la transferència o 
ingrés). 
 

La clau de l’armariet es podrà recollir el mes de setembre (quan comenci el curs) un cop lliurat 
aquest full degudament omplert juntament amb el comprovant de la transferència 
bancària. 
 

NOTA: Acabat el curs s’haurà de deixar l’armariet buit per fer-ne el manteniment i caldrà 
retornar les claus a la consergeria. 
 

Per qualsevol altra informació truqueu al  93 427 49 83  ó  686 40 41 88. 
 
EL CONTINGUT DE L’ARMARIET ÉS RESPONSABILITAT ABSOLUTA DE L’ALUMNE AIXÍ COM EL BON ÚS I EL CONTROL EN TOT 
MOMENT DE LA CLAU. L’EMPRESA NO ES RESPONSABILITZA DE LA PÈRDUA O SOSTRACCIÓ DE MATERIALS O EQUIPS, EN 
CAS D’INCIDÈNCIA TRUQUIN ALS NÚMEROS DE TELÈFON QUE CONSTEN EN AQUEST DOCUMENT 
 

 

INS LA SEDETA 2021 / 2022 

L’alumne ________________________________________ 

del curs      1  2  3  4   ESO  //  1  2  Batxillerat ( poseu una creu al curs que farà l’alumne) 

ha abonat a TSI&M, al compte corrent de “La Caixa” 2100-0764-30-0200110097,  

IBAN en format electrònic:  ES77  2100  0764  3002  0011  0097 

l’import de 36,50 € i fa constar el nom complert de l’alumne i el curs a l’hora de fer la 

transferència / ingrés. 

ES IMPRESCINDIBLE QUE JUNTAMENT AMB AQUESTA FIXTA ADJUNTEU EL COMPROVANT 

DE LA TRANSFERÈNCIA O L’ INGRÉS  BANCARI PER RECOLLIR LA CLAU. 
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