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ASSOCIACIÓ DE FAMILIES DE L’INSTITUT TORRE‐ROJA 

Benvolgudes famílies, 

Ens posem en contacte amb vosaltres per  informar‐vos del projecte de  l’AFA de  l’INS Torre Roja, que 

vam posar en marxa fa quatre anys. 

L’objectiu principal de  l’AFA  (Associació de  famílies de  l’Institut Torre‐roja) és el de  reforçar el vincle 

entre  les famílies  i  l’institut, entès en el sentit ampli de comunitat educativa (claustre de professorat, 

equip directiu, personal d’administració  i  alumnat).  La  implicació de  les  famílies  en  l’educació dels 

nostres fills i filles, en aquesta etapa tant transcendent del seu creixement personal, és fonamental 

per a un bon desenvolupament personal. 

Durant els primer anys de projecte, des de  l’AFA hem  impulsat algunes  iniciatives encaminades a una 

major col∙laboració amb el centre: projecte de socialització dels llibres de text, participació en la festa 

de  Sant  Jordi,  concurs  per  a  un  nou  logotip,  interlocució  amb  l’àrea  d’educació  de  l’Ajuntament, 

xerrades adreçades a les famílies, participació en el Consell Escolar, etc.. 

En el proper curs 20‐21, volem continuar el camí encetat i enfortir encara més les nostres actuacions. 

Per aquest motiu necessitem  la  implicació de totes  les famílies de  l’alumnat del centre. Després del 

curs  tant anòmal que hem  tingut, esperem encarar  la nova normalitat garantint que  cap alumne es 

quedi enrere. 

A banda de l’objectiu principal, des de l’AFA volem incidir en altres eixos: suport a projectes educatius 

innovadors, millora de les infraestructures del centre, formació per a famílies orientada a la millora de 

l’educació, suport en la compra de llibres, activitats extraescolars, col∙laboració amb altres associacions 

de Viladecans, etc... 

Per  tots aquests motius, us demanem que us associeu a  l’AFA.  La quota pel  curs 20‐21 és de 15 €.  

Adjunt trobareu el full d’inscripció.  

La participació en l’educació dels nostres fills i filles és fonamental, associeu‐vos! 

Us  oferim  un  correu  electrònic  per  a  posar‐vos  en  contacte  amb  nosaltres,  tant  per  a  col∙laborar 

directament en el projecte, com per aportar  idees, comentaris, consultes. També som a  l’institut els 

divendres de 9 a 10 h. 

Adreça mail: afa@torreroja.cat 

   
Junta AFA Torre Roja 

Viladecans, maig de 2020 

 

EN L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS I FILLES TOTHOM ÉS IMPORTANT. IMPLICA’T!



 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ AFA INSTITUT TORRE‐ROJA 20‐21 
 

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 abans del 
31 de desembre. 

Signatura (Mare o Pare/Tutor o Tutora)  
 
 

Viladecans,______ d’/de _______________  de  ________



 

 

  

PROTECCIÓ DE DADES 

Conforme  al  REGLAMENT  (UE)  2016/679,  de  27  d’  abril  de  2016  i  en  compliment  del  que 

estableix  la  Llei orgànica 3/2018  (LOPDGDD 3/2018), de 5   de desembre,    sobre protecció de 

dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  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: afa@torreroja.cat 

SÍ, AUTORITZO         

 

DRETS D’IMATGE 

Per tal de poder fer difusió de les activitats realitzades per l’AFA, en els nostres diferents mitjans 

de comunicació, tal com el portal   web,  les xarxes socials o  la memòria anual, us   sol∙licitem el 

consentiment  per  la  recollida  i  tractament  de  les  imatges  dels  vostres  fills/es.  Aquesta 

autorització es fa a l’empara del que es disposa a la Llei orgànica 1/1982, 5 de maig, de protecció 

civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquesta autorització 

no  està  sotmesa  a  cap  termini  temporal  ni  està  restringida  a  l’àmbit  nacional  de  cap  país,  i 

s’entén feta amb caràcter gratuït. 

AUTORITZO    SÍ      NO          
(marqueu el que correspongui) 
 

 

 
 
 

Signatura (Mare o Pare/Tutor o Tutora)  
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ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL(LOE) 
 

Dades Personals 

Primer Cognom     Segon Cognom      Nom               DNI/Pass./NIE 

 
 

SSC0  Integració Social          Curs Acadèmic:  2020 / 2021 

Marqueu amb una creu les unitats formatives (UF...) de cadascun dels mòduls professionals 
(MP...) de les quals voleu matricular‐vos. Si feu el curs complert heu de marcar‐les totes. 

 

1r Curs  UF1  UF2  UF3  UF4  UF5 

MP1  Context De la intervenció social      

MP2  Metodologia de la intervenció social      

MP3  Promoció de l’autonomia personal      

MP6  Atenció a unitats de convivència     

MP9  Habilitats socials       

MP10  Primers auxilis      

MP11  Formació i orientació laboral     
 

 

2n Curs  UF1  UF2  UF3 

MP4  Inserció sociolaboral     

MP5  Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació    

MP7  Suport a la intervenció educativa    

MP8  Mediació comunitària     

MP11  Formació i orientació laboral     

MP12  Empresa i iniciativa emprenedora    

MP13  Projecte d'integració social     

MP14  Formació en centres de treball    

 

ELS ALUMNES QUE HAGIN DE DEMANAR CONVALIDACIONS, EXEMPCIONS O RENÚNCIES DE 
MODULS O UNITATS FORMATIVES, HAUREU DE PRESENTAR A SECRETARIA LA SOL∙LICITUD I 
DOCUMENTACIÓ COM A MÀXIM EL 30 D’OCTUBRE 
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ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS CFGS GEST.VENDES I ESPAIS COMER(LOE) 
 

Dades Personals 

Primer Cognom     Segon Cognom      Nom               DNI/Pass./NIE 

 
 

CMA0  Gestió de vendes i espais comercials  Curs Acadèmic:  20 __ / 20 __ 

Marqueu amb una creu les unitats formatives (UF...) de cadascun dels mòduls professionals 
(MP...) de les quals voleu matricular‐vos. Si feu el curs complert heu de marcar‐les totes. 

Tècnic/a superior en gestió de vendes i espais comercials

1r Curs  UF1  UF2  UF3  UF4 

MP4  Investigació comercial      

MP5  Logística d’aprovisionament     

MP6  Logística d’emmagatzematge    

MP7  Organització d’equips de venda    

MP8  Polítiques de màrqueting      

MP9  Tècniques de venda i negociació    

MP10  Anglès     

MP12  Atenció al client, consumidor i usuari    

MP13  Formació i orientació laboral     
 

 

2n Curs  UF1  UF2  UF3  UF4 

MP1  Aparadorisme i disseny d’espais comercials    

MP2  Gestió de productes i promocions en el punt de venda    

MP3  Gestió econòmica i financera de l’empresa    

MP11  Màrqueting digital      

MP10  Anglès     

MP13  Formació i orientació laboral     

MP14  Projecte de gestió de vendes i espais comercials    

MP15  Formació en centres de treball    
MP16  Mòdul dual    

 

ELS ALUMNES QUE HAGIN DE DEMANAR CONVALIDACIONS, EXEMPCIONS O RENÚNCIES DE 
MODULS O UNITATS FORMATIVES, HAUREU DE PRESENTAR A SECRETARIA LA SOL∙LICITUD I 
DOCUMENTACIÓ COM A MÀXIM EL 30 D’OCTUBRE 
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