Geneeralitat de Caatalunya
Depaartament d’Educació
INS TTorre Roja
Av. Delss Jocs Olímpics, 8
Viladecans ( Barcelona)
08840 V
Telèfon 93 637 37 00
a80312228@xtec.cat

CIC
CLES GRAU
U SUPERIOR
R
MA
ATRÍC
CULA CURS
S 20/21
1
Perr motius excepcio
onals pel COVID19 aquestt any la m
matricula
a es fa de
e
manera tele
emàtica. S’ha
S
d’en
nviar emp
plenada i signada per mail a

preins
scripcio
o_matric
cula@to
orreroja
a.cat
Si no disp
poseu d’impress
d
ora pod
deu pass
sar al ssetembre
e per la
a
con
nsergeria de l’instiitut a reccollir la do
ocumenta
ació
De manera excepcio
onal es po
odrà fer presencia
p
al a l’instittut. En aq
quest cass
cal demanar cita prèvia a través d’aquest e
enllaç.
http
ps://aplicacio
ons.ensenyam
ment.gencatt.cat/pls/ape
ex/f?p=CITA_
_PREVIA:4:::::4:P4_TIPUS_
_CALENDARII,
P4_D
DOMINI:03_C
CGS,0803122
28

ÚNICAMENT SERAN E LS MATIN
NS DEL 3, 4 i 7 DE S
SETEMBRE

DO
OCUMEN
NTACIÓ
Ó: Adjunttar al maiil o portarr la fotocòòpia si veeniu amb
cita
a prèvia
 Rebut ba
ancari dell pagame
ent de la matrícula
m
a
 La docum
mentació que cal en
e cada cas
c (docu
ument ad
djunt)

Curs: __
____

Cicle: ______
______
_______
_______
_____

agament s’h
ha de realitz
zar al BANC
C DE SABA
ADELL:
El pa


P
PER CAIXE
ER AUTOM
MÀTIC sego
ons les instruccions seg
güents
1
1. Introduir una targeta
a o llibreta e
en el caixer. (Les targetes poden seer d’un altre banc o
ccaixa).
2
2. Teclejarr “altres operracions”
3
3. Teclejarr “pagaments
s a tercers”.
4
4. Teclejarr núm. perso
onal
131085 (Es
5
5. Teclejarr el codi de l’entitat: 1
s desplegarà
à un menú amb els diversos
d
cconceptes)
6
6. Escollir MATERIAL NOUS AL
LUMNES POSTOBLIG
P
GATÒRIA 660€
7
7. Recollir el justificantt, ha de con star el nom, cognoms i curs de l’aalumne, si el caixer
no perm
met escriure
e’ls s’ha de fer a mà. En
n cas que no
o surti aquestt tipus de jus
stificant,
la transfferència no s’ha
s
realitzatt convenientm
ment.



P
PER TRAN
NSFERÈNCIA BANCÀ
ÀRIA al com
mpte corrent següent

ES87 0081 1655 850
00 0100 6110
6
FER CON
NSTAR EL CURS I EL
L NOM DE L’ALUMNE
L
E

Geneeralitat de Caatalunya
Depaartament d’EEducació
INS TTorre Roja
Av. Dells Jocs Olímpics, 8
Viladecans ( Barcelo
08840 V
ona)
Telèfon
n 93 637 37 00
a80312228@xtec.cat

DAD
DES PERSO
ONALS DE L’ALUMNE
E
Cognoms i nom*::

DN
NI*:

TIS (N
Número de Targeta
T
Indivvidual Sanitàrria)*:

Adreçça*:

Muniicipi*:

Telèfon de l’alum
mne/a:

Codi postal*:
p

Mail dde l’alumne//a:

Telèfon urgència**

Mòbil per
p SMS*:

(HA DE SER D’ALGUN FA
AMILIAR PER TRU
UCAR EN CAS D’U RGÈNCIA)

Altress telèfons: (indicar de qu
ui es)

ESTASS TREBALLAN
NT EN EL MO
OMENT DE FEER LA MATRICULA?

SI

N
NO

Si es vol realitza
ar algun ca
anvi de daddes haureu de
d passar per
p la secreetaria del ce
entre a
notifficar‐lo.

Si es voll realitzar algun can
nvi de dades haureu de passar per la ssecretaria del centrre a notificar‐lo.
Responssable del tractamen
nt: Direcció del centre educatiu.
Finalitatt: Gestió de la acció
ó educativa i orienta
adora.
Legitimaació: Missió d’interèès públic
Destinattaris: A les adminisstracions i entitats públiques que tingguin competències en matèria de pro
otecció de menors i adolescents, servveis socials i
protecciió de la salut. Als ajjuntaments per a l’exercici de les sevees competències en matèria de vigilància del complimentt de l’escolarització obligatòria.
Als Conssells Comarcals perr a la gestió dels se
erveis de transportt escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres daades personals a tercers, llevat
estiguem
m obligats per una llei
l o vostè ens doni el consentiment.
Drets: A
Accedir a les dades, rectificar‐les, suprim
mir‐les, oposar‐se aal tractament i sol∙liicitar‐ne la limitació
ó.
Informaació addicional: Pod
deu consultar la info
ormació addicional i detallada sobre prrotecció de dades a
http://eensenyament.gencat.cat/ca/departeme
ent/proteccio‐dadees/informacio‐addiccional‐tractaments/alumnes‐centres‐deeparament.html

Geneeralitat de Caatalunya
Depaartament d’EEducació
INS TTorre Roja
Av. Dells Jocs Olímpics, 8
Viladecans ( Barcelo
08840 V
ona)
Telèfon
n 93 637 37 00
a80312228@xtec.cat

DAD
DES COMPL
LEMENTÀR
RIES

DISP
POSITIUS I CONNECT
TIVITAT
L’alu
umne/a disp
posa d’un dispositiu d’ús perso
onal per a finalitats eeducatives (i que no
parteix amb
b ningú més
s de la unita
at familiar)?
comp

□

□

S
SÍ

NO

Si la resposta anterior ha estat
e
afirmattiva, de quin
n dispositiu es tracta?

□

O
Ordinador

□

□

P
Portàtil

□

□

A
Altres (especcifiqueu quiin)

Tauleta

Mòbil

Si la resposta anterior ha estat
e
portàtill o tauleta, característiq
c
ques del disspositiu:

Càm
mera

□ □
S
SÍ

NO

Micròfon
M

□ □
SÍ

NO

Tipuss de processsador
Mem
mòria (especcifiqueu els GB)
Entra
ades USB (especifique
eu el nombrre)

Si es voll realitzar algun can
nvi de dades haureu de passar per la ssecretaria del centrre a notificar‐lo.
Responssable del tractamen
nt: Direcció del centre educatiu.
Finalitatt: Gestió de la acció
ó educativa i orienta
adora.
Legitimaació: Missió d’interèès públic
Destinattaris: A les adminisstracions i entitats públiques que tingguin competències en matèria de pro
otecció de menors i adolescents, servveis socials i
protecciió de la salut. Als ajjuntaments per a l’exercici de les sevees competències en matèria de vigilància del complimentt de l’escolarització obligatòria.
Als Conssells Comarcals perr a la gestió dels se
erveis de transportt escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres daades personals a tercers, llevat
estiguem
m obligats per una llei
l o vostè ens doni el consentiment.
Drets: A
Accedir a les dades, rectificar‐les, suprim
mir‐les, oposar‐se aal tractament i sol∙liicitar‐ne la limitació
ó.
Informaació addicional: Pod
deu consultar la info
ormació addicional i detallada sobre prrotecció de dades a
http://eensenyament.gencat.cat/ca/departeme
ent/proteccio‐dadees/informacio‐addiccional‐tractaments/alumnes‐centres‐deeparament.html

Geneeralitat de Caatalunya
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Auto
orització d’ús d'imatges d’alum
mnes majo
ors d'edat. Curs 20200 -2021
La G
Generalitat de
e Catalunya disposa d’e
espais i mitjjans de com
municació i ddifusió, inclo
osos els
espaiis a Internett, on informa
a i divulga le
es experiènc
cies educativ
ves dels cenntres educattius que
integrren el Servei d’Educació de Catalunyya.
En a
aquests espa
ais es pode
en publicar i difondre materials au
udiovisuals en què apa
areguin,
individualment o en
e grup, els alumnes que
e participen en
e les experiències esmeentades.
et de la pròp
pia imatge és
s reconegut a l'article 18.1 de la Constitució espaanyola i està regulat
El dre
per la
a Llei orgànicca 1/1982, de 5 de maig,, sobre el dre
et a l’honor, a la intimitatt personal i fa
amiliar i
a la p
pròpia imatge
e, per la qual cosa el Dep
partament d’’Educació de
emana l’autoorització per publicar
p
materials audiovissuals on apa
areguin les pe
ersones que
e participa i hi
h sigui claram
ment identific
cable.
Aque
esta autoritza
ació és de títo
ol gratuït i no
o genera el dret
d a cap co
ompensació eeconòmica, actual
a
o
futura
a, per a qui la
a subscriu.
Així m
mateix, amb aquesta autorització se ccedeix −de forma
f
expres
ssa, inequívooca i sense limitació
temporal o territo
orial− els dre
ets d’imatge i veu de les persones qu
ue hi particippen, exclusiv
vament,
per a la fixació i posterior
p
exp
plotació en la
a forma i condicions previstes en la leegislació vige
ent, i en
especcial per exerrcir dels drets
s de reprodu
ucció, comun
nicació públic
ca, transform
mació i distrib
bució en
tota m
mena de sup
ports, mitjans
s i sistemes d
de comunica
ació.
Així m
mateix, amb aquesta auttorització es cedeix de fo
orma expres
ssa, inequívooca i sense limitació
temporal o territorial al Dep
partament d’’Educació els
e drets d’im
matge i veuu del person
nal que
particcipa, exclusivvament, per la fixació i p
posterior exp
plotació en la
a forma i conndicions prev
vistes a
la leg
gislació vigent, i en espe
ecial per l’exxercici dels drets de rep
producció, coomunicació pública,
transfformació i distribució en tota mena de
e suports, mitjans i sistem
mes de comuunicació.
matges i veu
Les im
us que es re
ecullin i tractiin no se cediran a tercerrs ni se’n farran usos com
mercials
sense
e el consentiiment exprés
s i per escrit dels interess
sats.
Dades
s personals
Nom i cognoms de l’a
alumne/a

DNI/NIE/Passsaport

Auto
oritzo
☐ No

☐Sí
-

Que la meva imatge i la meva veu p
pugui aparèixe
er en els espais i mitjans dee comunicació i difusió
d’informació de la Gen
neralitat de C
Catalunya amb la finalitat exclusiva
e
de difondre expe
eriències
educative
es.
Que la producció au
udiovisual esp
pecífica, sèrie
e o sèrie de
erivada que es pot difon
ndre és.............................................................................................................................................

egarà els efec
ctes mentre no
n sigui formaalment revoca
ada. Així
Aquessta autorització serà vigent i en desple
mateixx indico que he
h llegit la informació sobre la protecció de
d dades.
I, perq
què consti, sig
gno aquest document.
Vilade
ecans,

del 2020
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C
COMUNI
ICAT (no
omés alum
mnat major de 28 anys)
Segon
ns la normativa actual referent
r
a l’ asseguranç
ça escolar s’ha
s
de com
mplir el segü
üent,

“L’alum
mnat de 28
2 anys o més gran
n que estig
gui matricu
ulat en esttudis de en
nsenyamen
nts
professsionals, batxillerat i en altress programe
es formatiu
us autoritzzats o org
ganitzats pel
p
Deparrtament d’E
Ensenyamen
nt, que no ttreballi i no
o disposi de
e cap coberrtura assisttencial, ha de
d
dispossar d’una pòlissa d’a
assegurançça particula
ar o col·le
ectiva ambb la mateix
xa cobertu
ura
assiste
encial per accidents
a
qu
ue té a l’asssegurança escolar
e
i pre
esentar-ne una còpia al
a centre.

L’alum
mnat de 28 anys o mé
és gran que
e disposi de
d la targeta
a sanitària del Servei Català de la
Salut ttindrà cobe
erta l’assistè
ència sanità
ària, però no
o te dret a les prestaccions singula
ars que don
na
l’asseg
gurança escolar obliga
atòria”
Ley de 1
17 de julio de 19
953 , sobre el es
stablecimiento ddel Seguro Esco
olar en España
Real Deccreto 1633/1985
5, de 28 de ago
osto, por el que se fija la cuantíía de la cuota de
el Seguro Escollar.
Orden de
e 11 de agosto de 1953 por la que se apruebaan los estatutos
s de la Mutualida
ad del Seguro E
Escolar

D’acorrd amb aqu
uesta norm
mativa, els a
alumnes de
e 28 anys o més, haauran de co
ontractar un
na
assegurança am
mb una mútua privada
a per tenirr cobertes les prestaccions de l’assegurançça
escola
ar obligatòria.
Així m
mateix, l’Insttitut intenta
arà gestiona
ar amb alguna mútua una asseggurança de manera qu
ue
resulti més favorable a l’alumne (totss aquells qu
ue estigueu interessats haureu de demanar més
informa
ació al setem
mbre).

Jo, __
__________
__________
__________
_________
____ amb DNI
D
________________
______
he esttat informat de l’assegu
urança esco
olar per majjors de 28 anys
a
per paart de l’instittut Torre Ro
oja
de

V
Viladecans

on

estic matricula t

al

curs
s

_______
________

al

grau formatiu

d
de

_____
__________
__________
__________
_________
__________
___ .
j
de 2019
Viladecanns, ___ de juliol
ura
Signatu

Geneeralitat de Catalunya
Depaartament d’EEducació
INS TTorre Roja
Av. Dells Jocs Olímpics, 8
08840 Viladecans ( Barcelona)
Telèfon
n 93 637 37 00
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MENT DELS PREUS PÚB
BLICS PER A AL MATRÍÍCULA EN CF
FGS DELS E NSENYAMEN
NTS DE
PAGAM
FORMA
ACIÓ PROFEESSIONAL INIICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQU ES I DISSENY
Y, CURS
2020‐22021

Nom i cognoms:
Curs i n
nom del cicle
e:
Matriccula completta (360€)
Matríccula parcial, (*) La suma
total dels imports no pot
p excedir el
de la maatrícula completa.

Exemp
pció de pagam
ment del
100%*
Bonificcació 50% *
Pagam
ment fraccion
nat

Sí  No 
UF‐LOEE soltes........ x25
5€
FCT – L OE ............. x25
5€

Sí  No 
Sí  No 

Total:
Motiu:
M
Motiu:
M

Sí  No 

Viladecans, a ......... de ........................ de 22020

signatuura de l’alumne/a

* Less bonificacions i exempccions de carààcter generaal que es pod
den obtenir en el pagam
ment de
les taaxes o els preeus públics són les següeents:
 B
Bonificació del
d 50 % de l’import
l
 per
p als memb
bres de famíllia nombrosaa de categoria general
 per
p als memb
bres de famíllies monoparentals
 lees persones que en el ccurs acadèm
mic actual o en l'anteriorr han obtinggut una
b
beca
o un ajjut a l'estuddi del Ministteri d'Educacció, Cultura i Esport. (a
adjuntar
c
còpia
de la re
esolució)
 EExempció de
el 100% del pagament
p
dee la taxa

p als memb
per
bres de famíília nombrosa de categorria especial

p a les víctimes del terrrorisme (i elss seus cònjug
per
ges i els seuss fills)

p a les perssones amb ddiscapacitat igual o superrior al 33%
per

infants o ado
olescents en acolliment familiar
p a les perssones subjecctes a mesures privativess de llibertat
per


les personess membres d’unitats familiars
f
qu
ue percebin la renda mínima
d’inserció

les persones víctimes de violència de gènere

Geneeralitat de Catalunya
Depaartament d’EEducació
INS TTorre Roja
Av. Dells Jocs Olímpics, 8
08840 Viladecans ( Barcelona)
n 93 637 37 00
Telèfon
a80312228@xtec.cat

PAGAM
MENT FRA
ACCIONA
AT
Si l’alumne dem
mana el fracccionament del pagame
ent en dos terminis,
t
-

El prime
er termini del 50% de l’imporrt , l’abonarà abanss de formaalitzar la
matrícula, de l’1 al 7 de setembbre.
El segon termini de
el 50% de l’i mport, l’abonarà de l’1
1 al 9 d’octuubre.

En caas que no es faci el paggament en eels terminiss indicats, es perd el drret a la rese
erva de la
plaçaa adjudicada. L’alumne
e que no in
ngressi el se
egon termin
ni serà donnat de baixa
a d’ofici i
no see li retornarrà l’import que haguéss ingressat en el prime
er termini.
En ell període exxtraordinarri de matríccula de sete
embre el pagament s’hha d’abonarr el 100%
de l’iimport, sense cap posssibilitat de ffraccionar‐h
ho.

INSTTRUCCIONS PAGA
AMENT TAXES GRAU
G
SUPPERIOR
 PER C
CAIXER AU
UTOMÀTIC segons lles instrucccions següents
1. In
ntroduir unaa targeta o llibreta en el caixer. (Les
(
targete
es poden seer d’un altre banc o
caaixa).
2. Teeclejar “altrres operacio
ons”
3. Teeclejar “paggaments a tercers”
4. Teeclejar núm
m. personal
5. Teeclejar el codi de l’e
entitat: 13 1085 (Es desplegarà un menú amb els diversos
co
onceptes)
6. Esscollir ALTRES CONC
CEPTES
7. M
Marcar impo
ort del pagament (180€€ o 360€) i feu
f constar el nom
8. Reecollir el jusstificant, ha
a de consta r el nom, co
ognoms i cu
urs de l’aluumne. En caas que no
su
urti aquest tipus
t
de justificant, la ttransferènccia no s’ha realitzat connvenientme
ent.

 PER TTRANSFER
RÈNCIA BA
ANCÀRIA aal compte
e corrent següent
s

ES87
7 0081 11655 85
500 0100
0 6110
FER CO
ONSTAR E L CURS I NOM
N
DE L’ALUMNE
L
E

Geneeralitat de Catalunya
Depaartament d’EEducació
INS TTorre Roja
Av. Dells Jocs Olímpics, 8
08840 Viladecans ( Barcelona)
n 93 637 37 00
Telèfon
a80312228@xtec.cat

DOC
CUMENTA
ACIÓ A PRESENTAR AMB LA MATRÍCU
M
LA DE CICCLES
D
Documenttació iden
ntificativa

(en el cas de
d venir presencialmentt amb cita prèvia s’ha

d
de portar els originals i les fotocòpiess fetes)
−
−
−

DNI alum
mne, en el cass que l’adreçça del DNI no
o coincideix amb
a
l’actual un padró municipal
Targeta sanitària
s
alum
mne
Rebut de pagament del
d material

D
Documenttació acad
dèmica (R
Requisit ob
bligatori*
*)
* No
o l’han de presentar
p
els alumnes que hagin finalitzat
f
ell batxilleratt, grau mig o altre
cicle superior all Torre Roja
a, LA RESTA
A TOTHOM




Si accedeeix amb BATX
XILLERAT o G
GRAU MIG, re
esguard del títol
t
o certifi cat NO VAL BUTLLETÍ
DE NOTESS
Si accedeeix amb prova d’accés cerrtificat d’havver‐la aprova
at
Si accedeeix amb qualssevol altra tittulació, certificat o títol que
q ho al∙leggui.

C
Convalidacció i/o Exe
empció
En el cas que ja tiingueu algun
n mòdul o unnitat formativva aprovada d’altre cent re o voleu de
emanar
mpció de less FCT. Teniu que
q portar a Secretaria abans
a
del 30
0 d’octubre lla sol∙licitud. Cliqueu
l’exem
en l’eenllaç següen
nt depenent del vostre caas
-

Sol∙licitud
d de convvalidació
https://agora.xtec.cat/ieestorreroja/sollicituds‐titols/sollicituud‐de‐convalidacio/

- Sol∙licitud
d d’exemp
pció de les FCT
https://agora.xtec.cat/ieestorreroja/sollicituds‐titols/sollicituud‐dexempcio‐de‐fct/

B
Beques pe
el curs 20//21
Encarra està pendent de publicació en aquuest enllaç uss donem insttruccions pe r poder acce
edir‐hi
quan s’hagi publicat, normalm
ment el depaartament d’e
educació ho publica
p
dura nt el mes d’A
Agost.
httpss://agora.xtec.cat/iestorrreroja/bequees‐i‐ajuts/

Geneeralitat de Catalunya
Depaartament d’EEducació
INS TTorre Roja
Av. Dells Jocs Olímpics, 8
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CAR
RTA DE C
COMPRO
OMÍS ED
DUCATIU
U
Les p
persones sotaasignats, Ma
anel Merino i Valencia, director/a de l’Institut To rre Roja de Viladecans,
V
i
__________________________
________________ (parre, mare, tutor, tuutora de l’alumne/a))
__________________________
______________ , reunits a la lo
ocalitat de Viladecans, amb dataa
____________________ , consscients que l’educació d’infants
d
i jo
oves implicaa l’acció con
njunta de laa
família i escola, siignem aquessta carta de ccompromís educatiu,
e
la qual
q comporrta els següents:
COMPROMISOS
Per p
part del centre
1.‐ Facilitar una formació que
q
contrib ueixi al dessenvolupame
ent integral de la perssonalitat dee
mnat.
l’alum
2.‐ Veetllar per ferr efectius els drets i els deeures de l’alumnat en l’à
àmbit escolarr.
3.‐ Reespectar les conviccions, ideològiquees morals i re
eligioses de la
l família i dee l’alumnat, sempre quee
estigu
uin contemp
plades en la legalitat vigeent.
4.‐ In
nformar la faamília de less línies mesttres del pro
ojecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
mnat dels critteris que s’aplicaran per avaluar el reendiment accadèmic, fer‐‐
5.‐ Informar la família i l’alum
ne un
na valoració objectiva i, si
s escau, exp licar a la fam
mília els resu
ultats de less avaluacion
ns.
6.‐ A
Adoptar les mesures educatives
e
aalternatives o complem
mentàries addients per atendre less
necesssitats especcífiques, greu
us i permaneents, de l’alumnat i mantenir‐ne inforrmada la fam
mília.
7.‐ M
Mantenir com
municació reggular amb la família per informar‐la de
d l’evolucióó acadèmica i/o personall
de l’aalumnat.
8.‐ Comunicar a la família les absènciees no justificcades de l’alumnat al ccentre, i qua
alsevol altraa
circum
mstància que sigui rellevvant per al seeu desenvolu
upament aca
adèmic i perssonal.
9.‐ A
Atendre en un termini raonable lees peticionss d’entrevistta o de co municació que
q
sol∙licitii
formaalment la fam
mília.
10.‐ ÉÉsser receptiius amb les propostes
p
quue les famílie
es facin arribar a l’AFA Toorre‐roja.
11.‐ Revisar conjuntament amb
a
la fam
mília el comp
pliment d’aq
quests comppromisos i, si escau, ell
contingut, en el termini d’un curs.
Per p
part de la fam
mília
1.‐ Reespectar el caràcter prop
pi del centre i reconèixer l’autoritat del
d professorrat i, més
especcíficament, laa de l’equip directiu.
2.‐ Co
ompartir amb el centre l’educació deel fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicittats que són
n
necesssàries per aplicar el projjecte educattiu de centre
e i el projecte
e de direcció .
3.‐ V
Vetllar perqu
uè el fill o filla respecti les normess específique
es de funcioonament del centre, en
n
particcular, les qu
ue afecten la
l convivènccia escolar i el desenvo
olupament nnormal de le
es classes, i

Geneeralitat de Catalunya
Depaartament d’EEducació
INS TTorre Roja
Av. Dells Jocs Olímpics, 8
08840 Viladecans ( Barcelona)
n 93 637 37 00
Telèfon
a80312228@xtec.cat

sobreetot les que fan referènccia a l'ús delss dispositius mòbils. Tanmateix les qque es puguin derivar dee
circum
mstàncies especials i exttraordinàriess que s’hagin
n de complir en uns períoodes determ
minats.
4.‐ Veetllar perquèè el fill o filla compleixi e l deure bàsicc de l’estudi i d’assistènccia regular i puntual
p
a less
activiitats acadèm
miques, i també perquè faaci les tasque
es encomana
ades a casa ppel professorat.
5.‐ Ajjudar el nosstre fill o filla a organitzzar el tempss d’estudi a casa i a preeparar el ma
aterial per a
l’activvitat escolar.
6.‐ Ad
dreçar una instància, en
n primer llocc, al centre per
p contrasta
ar les discreppàncies, coin
ncidències o
suggeeriments en relació amb l’aplicació d el projecte educatiu
e
en la formació ddel fill o filla.
7.‐ Faacilitar al cen
ntre les inforrmacions deel fill o filla que siguin rellevants per al seu procé
és personal i
d’aprrenentatge. De forma particular
p
aquuelles relativves a la salu
ut que puguuin alterar el
e seguimentt
acadèèmic d’algun
na/es matèrria/es (per eexemple edu
ucació física,...). La famíília haurà de notificar i
acred
ditar qualsevvol circumstà
ància mèdicaa.
8.‐ Attendre en un
n termini rao
onable les peeticions d’enttrevista o de comunicacióó que formu
uli el centre.
9.‐ Ad
doptar criterris i mesures que puguin afavorir el re
endiment escolar del fill o filla.
10.‐ Informar el fill o filla del contingut
c
d’aaquests com
mpromisos.
Revisar conju
untament am
mb el centree educatiu el complimen
nt dels comppromisos de la carta i, sii
11.‐ R
escau
u, el contingu
ut en el term
mini d’un curss.
I, perrquè així consti, signem aquesta
a
cartaa de compro
omís educatiu
u.
El ce
entre
El Director

L
La família
A
Alumne/a

(pare,, mare o tuto
or/a)
Només en cas de menors
s d’edat

Signatu
ura

Vilad
decans, juny
y de 2020

Signatura
ra

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
(marqueu el que correspongui)

Signatura (Mare o Pare/Tutor o Tutora)

NO

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Torre Roja
Av Jocs Olímpics, 8
08840 Viladecans
Tel. 93 637 37 00
Fax 93 658 72 50
iestorreroja@xtec.cat

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL(LOE)
Dades Personals
Primer Cognom

Segon Cognom

SSC0 Integració Social

Nom

DNI/Pass./NIE

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



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

UF5







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

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Torre Roja
Av Jocs Olímpics, 8
08840 Viladecans
Tel. 93 637 37 00
Fax 93 658 72 50
iestorreroja@xtec.cat

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS CFGS GEST.VENDES I ESPAIS COMER(LOE)
Dades Personals
Primer Cognom

Segon Cognom

CMA0 Gestió de vendes i espais comercials

Nom

DNI/Pass./NIE

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

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



UF3

UF4





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

