Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS Torre Roja
Av. Dels Jocs Olímpics, 8
08840 Viladecans ( Barcelona)
Telèfon 93 637 37 00
a8031228@xtec.cat

PFI
MATRÍCULA CURS 20/21
Per motius excepcionals pel COVID19 aquest any la matricula es fa de
manera telemàtica. S’ha d’enviar emplenada i signada per mail a

preinscripcio_matricula@torreroja.cat
Si no disposeu d’impressora podeu passar al setembre per la
consergeria de l’institut a recollir la documentació
De manera excepcional es podrà fer presencial a l’institut. En aquest cas
cal demanar cita prèvia a través del telèfon de l’Institut 936373700
a partir del 2 de setembre.
ÚNICAMENT SERAN ELS MATINS DEL 9 i 10 DE SETEMBRE

DOCUMENTACIÓ: Adjuntar al mail o portar la fotocòpia si veniu amb
cita prèvia
 Rebut bancari del pagament de la matrícula
 La documentació que cal en cada cas (document adjunt)

El pagament en concepte d’Equipament de feina s’ha de realitzar al BANC DE SABADELL:


PER CAIXER AUTOMÀTIC segons les instruccions següents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Introduir una targeta o llibreta en el caixer. (Les targetes poden ser d’un altre banc o caixa).
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)
Escollir ALTRES PAGAMENTS, posar manualment 70€
Recollir el justificant, ha de constar el nom, cognoms i curs de l’alumne, 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.

PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al compte corrent següent

ES87 0081 1655 8500 0100 6110
FER CONSTAR EL CURS I EL NOM DE L’ALUMNE
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Departament d’Ensenyament
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DADES COMPLEMENTÀRIES

DISPOSITIUS I CONNECTIVITAT
L’alumne/a disposa d’un dispositiu d’ús personal per a finalitats educatives (i que no
comparteix amb ningú més de la unitat familiar)?

□

□

SÍ

NO

Si la resposta anterior ha estat afirmativa, de quin dispositiu es tracta?

□
□
□

□
□

Ordinador
Portàtil

Tauleta
Mòbil

Altres (especifiqueu quin)

Si la resposta anterior ha estat portàtil o tauleta, característiques del dispositiu:
Càmera

□ □
SÍ

NO

Tipus de processador
Memòria (especifiqueu els GB)
Entrades USB (especifiqueu el nombre)

Micròfon

□ □
SÍ

NO
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Autorització ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material
que elaboren
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 personals
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 per tot el Pla escolar
Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir em 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, ajuntament, CRP i d’altres empreses d’àmbit educatiu.
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.
Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del meu fill/a i del centre.

Viladecans,

setembre de 2020

Signatura del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a
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Autorització ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula
(solament alumnes menors d’edat)
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/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 per al
treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.
● Webs del centre, intranet i internet amb i sense accés restringit.
● Plataformes d’Internet no administrades pel centre.
● SBID (cambra de comerç), llicències digitals de llibres
● Domini torreroja.cat (i-educa, classroom....)
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 ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.

Viladecans,

setembre de 2020

Signatura del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a
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Autorització de sortides didàctiques (solament alumnes menors d’edat)

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/Passaport

________________________________________________________________________________________

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, setembre de 2020

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

1. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AMB LA MATRÍCULA
 Per tots els alumnes:
-Tots els fulls de la matrícula emplenats i degudament signats
- Original i fotocòpia de la TSI (obligatori presentar-la amb la
matrícula)

 Únicament pels alumnes que varen presentar la preinscripció en un
altre centre diferent a l’Institut Torre Roja:
Documentació identificativa
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de
Benestar Social i Família.


Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o

tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera,
de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acadèmica


Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de

cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està
realitzant.

2. ON S’HA D’ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ
Per email a: preinscripcio_matricula@torreroja.cat
3. QUAN?
Del 1 al 10 de setembre

