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curs 2020-2021 

Matriculació  de BATXILLERAT 
Període de matriculació:  del 8 al 14 de juliol 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 14h  

Lloc: Secretaria del centre 

 
PREU MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE:  50€.  
Aquest curs excepcionalment l’AMPA descompta 30€ als nostres alumnes. 

 
PREU MATRÍCULA ALUMNES NOUS:  100€ 
Aquest preu inclou la matrícula, sortides i l’AMPA per tot el curs. 

 

 

 

 

 

Documentació que s'ha de presentar al tutor al setembre: 
- Autorització per sortir del centre a l’hora de l’esbarjo. 
- Autorització de totes les sortides. 
- Confirmació de les dades mèdiques per a la pràctica d’activitat física. 
- En cas de separació dels pares fotocòpia de l’acreditació de la custodia. 
- Còpia del resguard d’ingrés del pagament de la quota del centre. 

- Autorització a donar el contacte al pare/mare delegat. 
 

 

Número de Compte:  Banc Sabadell  ES09 0081-1589-40-0001019809 

Especificant NOM DE L’ALUMNE i CURS 

 
 Per ser membre de l’AMPA l’alumne gaudeix dels ajuts en sortides, festes diverses i esmorzars que 

s’organitzen al llarg del curs. L’AMPA també col·labora amb les graduacions de 4t i batxillerat, el bus a 

les PAU i ens ajuda en la compra de mobiliari o altre equipament. Els alumnes que no són membres de 

l’AMPA no podran gaudir d’aquestes activitats i ho hauran d’abonar a part. 

 

 

 

 

 

 

Cal fer efectiu el pagament abans del 14 de juliol. En cas contrari l’alumne 

no es considerarà matriculat. 
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SERVEI  GUIXETES: 

 

Des de l’institut s’ofereix un servei de guixetes pels alumnes que ho demanin. 

 

Aquells alumnes interessats en aquest servei, cal que portin un cadenat que no sigui 

excessivament gruixut i la clau, que es queda en dipòsit a consergeria, de la qual no es 

podrà disposar si no és per emergencia o bé fins a final de curs. 

 

La guixeta en principi es comparteix entre dos alumnes. Si excepcionalment algú la vol 

per ell/a sol en cas que en sobrin, es pot fer. 

 

PAGAMENT 

Per cada armariet s’han d’abonar 12€ a consergeria dels quals només se’n retornaran 

9€, donat que 3€ es queden al centre pel seu manteniment. D’aquesta manera dos 

alumnes que es posen d’acord per compartir taquilla, cadascun ha d’aportar 6€ i al 

final de curs li retornem 4’50€ a cadascun. 

 

 

 

Els alumnes que ja tenien guixeta a 1r de batx o 4t d’ESO es manté pel curs vinent. 

S’assignarà una diferent a principi de curs. 
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AUTORITZACIÓ SORTIDES 

 

El/La  Sr/a ...................................................................................................................... 

amb NIF/NIE/passaport núm. ................................................, pare / mare / tutor/a de 

l’alumne/a .......................................................................................................de .......... 

curs de............ 

 

AUTORITZA l’alumne/a  

A realitzar qualsevol sortida a l’entorn o fora de la localitat, així com a la pràctica de les 

activitats programades en les sortides, durant tota la seva escolaritat a l’institut 

Rocagrossa. 

 

 

DADES MÈDIQUES D’INTERÈS 

 

El/La  sr/a ...................................................................................................................... 

amb NIF/NIE/passaport núm. ................................................, pare / mare / tutor/a de 

l’alumne/a ................................................................................................de .......... 

curs/grup............ 

 
Marqueu una de les dues opcions: 
 

 Confirmo que l’estat de salut del/la  meu/va fill/a és adient per a la pràctica 
d’activitat física i em faig responsable durant els anys d’escolarització en 
aquest centre. Tanmateix, em comprometo a informar si es produeix qualsevol 
canvi que afecti o impedeixi la pràctica de les classes d’Educació Física. 

 

 Adjunto informe mèdic especificant activitats recomanades, activitats físiques 
contraindicades i motiu de les activitats físiques contraindicades. 

 
 
Lloret de Mar, ......... d ....................... de 20____ 

 

(signatura del pare/mare o tutor) 

 

 



 

 

 

 

            
 

Carrer de Rosa Sensat 1-11 
17310 Lloret de Mar  
Tel. 972 367 4  

b7006770@xtec.cat 
 

 

 

DRETS D’IMATGE 
 
L’ IES Rocagrossa disposa d’un espai web on informar i fer difusió de les seves 
activitats. També publica una revista i altres materials impresos a més de fer-ne difusió 
a les xarxes socials. 
 
S’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes 
del centre. 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als 
pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i 
on aquests o aquestes siguin clarament identificables 
 
 
 
AUTORITZACIÓ 
 
(Nom i cognoms)…………………………………………………………………… 
 
Amb DNI o passaport………………………………….. autoritzo que la imatge del meu 
fill/a.………………………………………………………………………pugui aparèixer, 
durant tot el temps  d’escolarització  de l’alumne/a  a l’IES Rocagrossa, en fotografies 
corresponents a activitats  lectives, complementàries  i extraescolars organitzades  pel  
centre i publicades a:   

 les pàgines web del centre, 
 

 filmacions destinades a difusió pública no comercial, 
 

 fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, 
 

 xarxes socials. 
 

 Així mateix, autoritzo el centre a donar el meu contacte al pare/mare delegat 
del curs del meu fill/a. 

 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
Lloret de Mar, .............de………………………..de 20 
 
 

 



  
 
 

   
 
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 
 

 
La família (menors d’edat), l’alumnat i el director de l’institut Rocagrossa signen            
i estan d’acord amb tots els punts recollits en aquesta carta de compromís             
educatiu, conscients que l’educació i l’èxit educatiu implica compartir deures i           
una acció conjunta i coordinadora entre la família, l’alumnat i l’institut. 
 
 
 
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA I DE L’ALUMNAT 
 
1. Respectar el caràcter propi del centre establert en el Projecte de Direcció i en el                
Projecte Educatiu de Centre. 
2. Reconèixer i respectar la funció de l’equip directiu, del personal docent i no docent               
que treballa al centre. 
3. Compartir amb el centre l’educació de l’alumnat, transmetent els valors necessaris,            
desenvolupant i afavorint les complicitats que són necessàries amb tota la comunitat            
educativa del centre. 
4. Respectar les normes específiques de funcionament del centre i les de convivència             
escolar. 
5. Vetllar per complir el deure bàsic de l’alumnat de l’estudi i d’assistència regular i               
puntual a les activitats acadèmiques, i també de realitzar les tasques encomanades a             
casa pel professorat. 
6. Organitzar el temps d’estudi a casa i de descans nocturn. 
7. Adquirir i fer un ús responsable del material necessari per a l’activitat escolar. 
8. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o           
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació de            
l’alumnat. 
9. Facilitar al centre les informacions de l’alumnat que siguin rellevants per al procés              
d’aprenentatge. 
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que             
formuli el centre. 
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de            
la carta quan sigui necessari. 
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COMPROMISOS PER PART DE L’INSTITUT ROCAGROSSA 
 
1. Oferir un servei de qualitat i de millora contínua per garantir la confiança i la                
satisfacció de l’alumnat, de les famílies, del personal del centre i de les entitats amb               
què hi tenim relació. 
2. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat            
de l’alumnat. 
3. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar. 
4. Transmetre a l’alumnat una formació en valors fomentant el treball en equip, l’actitud              
resolutiva enfront dels reptes i la identificació i la gestió de les emocions. 
5. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de             
l’alumnat. 
6. Avaluar i qualificar l’alumnat d’acord amb criteris d’avaluació coherents i           
transparents.  
7. Mantenir informat l’alumnat i les famílies dels criteris d’avaluació i dels resultats             
acadèmics. 
8. Informar del projecte educatiu de centre i de les normes d’organització i             
funcionament del centre. 
9. Adoptar les mesures i suports educatius universals, addicionals o intensius adients            
per atendre les necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família            
de l’alumnat menor d’edat. 
10. Mantenir comunicació periòdica amb la família i/o l’alumnat per informar de            
l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat, de les absències i els retards a classe, i               
de qualsevol altra circumstància que sigui rellevant. 
11. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que             
formuli la família o l’alumnat. 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
A Lloret de Mar,  el …... de ……..….....  de 2020 
 

 
 
 
J. Enrique Molina Gallego  
Director  
Institut Rocagrossa 

 
 
 
 
Majors d’edat: alumnat 
Nom i cognoms:  

 
 
 
 
Menors d’edat: família (pare, mare, tutor, tutora       
legal) 
Nom i cognoms: 
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