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Institut Joaquima Pla i Farreras  

 

 

Adjuntem la documentació per formalitzar la matrícula de 2n de Batxillerat per al curs vinent del vostre fill/a, i 

que inclou: 

Dades mèdiques d’interès 

Tria primera llengua estrangera  

Tria modalitat i itinerari 

 

 Pagament quota anual 

Informació llibres de text 

Cal que ens retorneu aquesta documentació, omplerta i signada, de forma telemàtica enviant un correu 

electrònic a a8054873@xtec.cat, o presencialment a la Secretaria de l’Institut entre els dies 8 al 14 de 

juliol, amb horari de 9:00 a 14:00h.  

 

Dades de l’alumne 
 

 

Nom Cognoms

Dades mèdiques d’interès 
 

 
 

Indiqueu, si ho considereu oportú dades mèdiques d’interès del vostre fill/a a tenir en compte en cas d’accident o urgència 

mèdica (al·lèrgies, antecedents mèdics, medicaments no tolerats,....): 

 

 

 

Tria primera llengua estrangera 
 

 

Per aquells alumnes procedents del centre que han cursat francès com a primera llengua prèviament, s’ofereix l’opció de 

cursar francès com a primera llengua estrangera. Seleccioneu la vostra opció: 

 

Tria modalitat i itinerari de Batxillerat 
 

 

Seleccioneu la modalitat i l’itinerari que cursarà el vostre fil/a durant el Batxillerat: 

Científic-

Tecnològic 
1. Biosanitari (Matemàtiques, Biologia, Ciències de la Terra, Química) 

2. Científic (Matemàtiques, Biologia, Física, Química) 

3. Científic-Tecnològic (Matemàtiques, Física, Química, Tecnologia Industrial) 

4. Tecnològic (Matemàtiques, Dibuix Tècnic, Física Tecnologia Industrial) 

Humanístic- 

Social 
5. Humanístic (Llatí, Història de l'Art, Literatura Catalana, Geografia) 

6. Humanístic-Social (Llatí, Història de l'Art, Literatura Catalana, Geografia) 

7. Social (Matemàtiques Aplicades CS, Història de l'Art, Economia d'Empresa, Geografia) 

Batxillerat 

orientat a CFGS 

8. Batxillerat orientat a CFGS (Matemàtiques Aplicades CS, Cultura Audiovisual, 

FOL,Geografia) 

En el cas de matèries de modalitat o específiques (marcades en cursiva) amb una demanada inferior a 10 alumnes, en 

funció de les necessitats organitzatives del centre es valorarà oferir la matèria a través de l’IOC o es donarà l’opció de 

realitzar un canvi d’itinerari.  

 

      Anglès
      
No 

      Francès
      No 

mailto:a8054873@xtec.cat
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Autorització relativa als alumnes: administració de medicaments, sortides, ús 
d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren i ús de 
serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.  Curs 2020-2021 

  
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.  

Declaro           

Que dono consentiment a 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 plataforma del centre (Weeras), G Suite per a educació, Legiland 
i  plataformes d’accés a llibres i continguts digitals. Es farà servir el mateix usuari de G Suite per altres registres a serveis i eines per a ús 
educatiu que, si s’escau, el centre determini. 

Que estic assabentat/ada que el dispositiu digital de treball que fa servir el meu fill/a és una eina de treball educativa i, com a tal, autoritzo al 
centre a revisar-lo a fi de determinar que se n’estigui fent un bon ús. 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. 

El meu acord a que es facilitin les dades de contacte a l’empresa FDOS exclusivament per a que aquesta pugui elaborar les factures 
corresponents a la compra o reparació de dispositiu digital del meu fill/a. L’empresa no està autoritzada a fer-nos arribar cap altra informació 
sense el nostre consentiment previ. 

Autoritzo           

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:   

- Webs del centre:   

 Intranet amb accés restringit (tota plataforma administrada pel centre): Weeras, Moodle, Gsuite,...  

 Internet amb accés no restringit:      

- Plataforma Legiland (no administrada pel centre) amb accés restringit: 

- Revistes o publicacions d’àmbit educatiu editades pel centre:  

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:   

3. El/la meu/meva fill/a a assistir al llarg del curs 2019-20 a totes les sortides pedagògiques que organitza el centre i que han estat 

aprovades pel Consell Escolar:  

4. 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:  

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 

Responsable del tractament: Direcció de l’Institut Joaquima Pla i Farreras. 
Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. 
Legitimació Missió d'interès públic. 
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, 
serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments per a l'exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment 
de l'escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem 
les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el consentiment. 
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: 
http://ensenyament.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 

Nom  el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a que signa: 

 

 

 

Signatura  

Direcció del centre educatiu 

      Sí      No 

      Sí      No 

      Sí      No 

      Sí      No 

      Sí      No 

      Sí      No 

      Sí      No 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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Pagament quota anual 
 

 

En el cas de 2n de Batxillerat la quota anual és de 85€. Aquest import inclou la llicència de les plataformes educatives i de 

de gestió, així com material fungible. El pagament s’haurà d’efectuar mitjançant la plataforma TPV Escola. Es pot fer en dos 

pagaments: el primer de 45€ amb data límit 14 de juliol  i el segon de 40€ amb data límit el 4 de setembre. L’aplicació 

també permetrà fer-ho en un únic pagament de 85€.  

En el cas d’alumnes provinents d’altres centres, en el moment de formalitzar la matrícula es donaran d’alta en el sistema 

TPV Escola. 

 

 

Informació referent als llibres de text de Batxillerat 
 

 

A la web del centre podeu trobar el llistat amb els llibres de batxillerat, que es poden adquirir allà on creieu convenient.  
 
S'ofereix l'opció de triar el projecte de reutilització de llibres de text i lectures, que gestiona l'empresa Iddink i que permet un 
estalvi important en els llibres reutilitzables (que s'han de retornar a final de curs).  
 
En el següent enllaç podreu trobar informació referent al funcionament d'aquest servei:  

http://microsites.iddink.es/CA/74_institut_joaquima_pla_i_farreras 

 
La llista de llibres estarà penjada a partir de l’1 de juliol a la pàgina web del centre www.plafarreras.cat. 
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