
 
 

APORTACIÓ ECONÒMICA ANUAL A l'INSTITUT i l'AFA. Cur s 2021/2022 
 
 
Benvolgudes famílies, 

Les aportacions econòmiques als instituts complementen l'assignació que la Generalitat de Catalunya 
atorga al centre per a les seves despeses de funcionament. Les destinacions d'aquestes aportacions 
són les següents: 

● Plataforma educativa del centre (Moodle). 
● Plataforma de seguiment tutorial (Ense). 
● Plataforma digital Portafolis d’Aprenentatge Montgròs 
● Fotocòpies que es proporcionen a l'alumnat. 
● Material fungible utilitzat per l'alumnat a l'aula ordinària (agenda, llibretes, carpetes, 

cartolines,...), laboratori i tallers. 
● Quota de l’AFA, que gestiona directament altres serveis i actuacions en l'àmbit educatiu 

(Associació Esportiva, compra de material pel centre,...). 
● Sortides curriculars o tallers incloses en les activitats dels diferents àmbits o tutories. 
● Assegurança escolar obligatòria.  

 
En Consell Escolar es van estimar aquestes quantitats i es va determinar: 

● Que el cost d'aquests serveis per al curs 2021/2022 serà de 180 euros.  
● Que les famílies amb més d'un fill/a matriculats al centre tindran un descompte del 10% per 

fill/a en la quota de l’AFA. 
 
Voluntàriament es pot realitzar una aportació al Fons Social de l’Institut que destina aquests ingressos 
a subvencionar les sortides dels alumnes amb famílies amb dificultats econòmiques. Aquest fons 
actualment és molt necessari. Les aportacions al Fons Social que es poden realitzar són entre 5 i 45 €, 
fent un abonament total d’entre 185 i 225€. 
 
Tots aquests pagaments es poden fer de dues formes diferents: 

•  En un sol ingrés per la quantitat total 
•  De manera fraccionada, en tres ingressos: 

� 1r ingrés de 60€ abans del dia 31 de juliol 
� 2n ingrés de 60€ abans del dia 31 d’agost 
� 3r ingrés de 60€ abans del dia 30 de setembre 

Al revers d’aquest full es troben les instruccions i número de compte per realitzar els pagaments. 
 

Les famílies que vulguin accedir al Fons Social de sortides poden sol·licitar el formulari a 
administració o descarregar-lo de la pàgina web del centre. 

Amb l'entrega de la documentació per la confirmació de matrícula 2021/2022 s'ajuntarà el justificant 
bancari de l’aportació econòmica que inclou el pagament de les sortides, o bé la sol·licitud de Fons 
social. Si no s'entrega cap justificant de pagament ni ha estat sol·licitat el fons social de sortides, 
s'entendrà que l'alumne/a no podrà participar en les sortides o tallers que comportin despesa 
econòmica durant el curs 2021/22. 
 

  



 

 

Formes de pagament bancari: 

PAGAMENT ÚNIC  

Transferènci
a bancària 

Poden realitzar una transferència bancària indicant les següents dades: 

● Entitat / BIC : Banc Sabadell / BSAB ESBB 
● Compte bancari / IBAN: ES34 0081 0092 1100 0132 4938 
● Concepte: Nom de l'alumne/a i curs + Curs 2021-2022  
● Quantitat a ingressar: 180 €, o en cas de tenir més d'un fill o filla al centre, l'aportació és 

de 165 €. 

Pagament 
per caixer 

amb 
qualsevol 
targeta de 
crèdit o 
dèbit 

Poden realitzar el pagament a través dels caixers de Banc Sabadell de forma gratuïta. Per a 
realitzar els pagaments s'ha de seguir les següents instruccions: 

1. Anar a un caixer de Banc Sabadell. 
2. Introduir una targeta  de crèdit o dèbit de qualsevol entitat  o una llibreta de Banc 

Sabadell. 

3. Prémer: ➥ Operacions (si vostè és client de Banc Sabadell). 
            ➥ Pagaments a tercers (si vostè no és client de Banc Sabadell). 

4. Prémer  el codi de l'"INSTITUT MONTGRÒS" : 1206  
5. Confirmar que l'entitat és la desitjada. 
6. Escollir l'opció/import desitjat: 

APORT GER 21/22             165 €  
APORT 21/22                     180 € 

 
7. Concepte: Nom de l'alumne/a i curs.  
8. Recollir els 2 resguards, el primer per a l'institut i el segon per a vostè. 
9. Recollir la targeta o llibreta. 

Abonament 
en oficina 
bancària 

Poden realitzar l'abonament en una oficina del Banc Sabadell indicant les mateixes dades que en 
el cas de transferència bancària, però amb un cost addicional de 5€ . 

 
PAGAMENT FRACCIONAT 

Transferènci
a bancària 

Poden realitzar una transferència bancària indicant les següents dades: 

● Entitat / BIC : Banc Sabadell / BSAB ESBB 
● Compte bancari / IBAN: ES53 0081 0092 1000 0132 4839   
● Concepte: Nom de l'alumne/a i curs + Curs 2021-2022 fraccion at 
● Quantitat a ingressar: 60 €. 

Pagament 
per caixer 

amb 
qualsevol 
targeta de 

crèdit o dèbit 

Poden realitzar el pagament a través dels caixers de Banc Sabadell de forma gratuïta. Per a 
realitzar els pagaments s'ha de seguir les següents instruccions: 

1. Anar a un caixer de Banc Sabadell. 
2. Introduir una targeta  de crèdit o dèbit de qualsevol entitat  o una llibreta de Banc 

Sabadell. 

3. Prémer: ➥ Operacions (si vostè és client de Banc Sabadell). 
            ➥ Pagaments a tercers (si vostè no és client de Banc Sabadell). 

4. Prémer  el codi de l'"INSTITUT MONTGRÒS SORTIDES" : 1205  
5. Confirmar que l'entitat és la desitjada. 
6. Escollir l'opció/import desitjat: 

APORT FRAC 21/22       60€ 

 
7. Concepte: Nom de l'alumne/a i curs.  
8. Recollir els 2 resguards, el primer per a l'institut i el segon per a vostè. 
9. Recollir la targeta o llibreta. 

Abonament 
en oficina 
bancària 

Poden realitzar l'abonament en una oficina del Banc Sabadell indicant les mateixes dades que en 
el cas de transferència bancària, però amb un cost addicional de 5 € . 

 



 
FITXA MÈDICA  
 
Dades personals  
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a DNI 

   
Relació amb l’alumne/a                                                    Telèfons de contacte  

� Pare     � Mare     � Tutor/a legal  

Nom i cognoms de l’alumne/a                                                           DNI 

  
Número de targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a                                                           Data de naixement 

  
Nivell educatiu de l’alumne/a                                                     

� 1r ESO     � 2n ESO     � 3r ESO     � 4t ESO     � 1r Batxillerat     � 2n Batxillerat 

 
Activitat i descans  
És mogut/uda l’alumne/a?                                                   Es cansa fàcilment?  

� Si  � No                                                         � Si  � No 

  
Prevenció i control  
Pateix alguna malaltia crònica? Descripció en cas afirmatiu  

� Si  � No   
Ha patit alguna vegada atacs epilèptics? Té problemes de coagulació? (Exemple: 

Hemofília)  
                Quin grup sanguini té? 

� Si  � No � Si  � No  
És diabètic? Té diabetis tipus 1 (insulinodependent)?                 

� Si  � No � Si  � No  
Ha patit alguna altra  malaltia que cal tenir en compte? Descripció en cas afirmatiu  

� Si  � No   
Rep actualment algun tipus de medicament de forma continuada? Indiqueu quin medicament i la posologia (quantitat/hores)? 

� Si  � No         Medicament:                                                                    Quantitat:                            Hores: 

Altres indicacions respecte a la salut de l’alumne/a que es consideren interessants pel coneixement del centre: 

 
 
 
 

Porta ulleres, plantilles, aparells d’ortodòncia....? Indiqueu quin element i si se’n fa responsable:  

� Si  � No   

Té totes les vacunes corresponents?            Té la menstruació?                  En cas afirmatiu, la controla ella mateixa? 

� Si  � No          � Si  � No                      � Si  � No 

Té propensió a: (assenyalar amb una x)           

� Vomitar            � Tenir mal de cap             � Patir otitis            � Tenir febre           � Sagnar pel nas 
� Marejar-se       � Patir de restrenyiment    � Altres: 

 



  
 

Al·lèrgies 
Té al·lèrgia a algun medicament? Descripció del medicament, efectes i procediment d’actuació en cas d’ingestió: 

� Si  � No   

Té al·lèrgia a algun aliment? Descripció de l’aliment, efectes i procediment d’actuació en cas d’ingestió: 

� Si  � No   

Té alguna altra al·lèrgia? Descripció de l’al·lergen, efectes i procediment d’actuació en cas de contacte: 

� Si  � No   

                       
Alimentació i nutrició  
Menja de tot?               Molta quantitat?              Segueix algun tipus de dieta o règim especial? Descripció: 

� Si  � No          � Si  � No               � Si  � No  

 
Educació Física  
Té algun impediment físic o està exempt de realitzar algun tipus d’activitat física? Descripció: 

� Si  � No         

Té algun problema o lesió als genolls, esquena, articulacions? Descripció: 

� Si  � No             � Si  � No                 � Si  � No  

Altres indicacions que puguin afectar a la realització de les classes d’educació física per part de l’alumne/a? 

      

 
Documentació que cal adjuntar:  

1. En cas d’al·lèrgia i/o medicació crònica cal adjuntar també el certificat mèdic. 
2. En cas d’haver de subministrar medicació en horari escolar de manera continuada o esporàdica, caldrà 

portar certificat mèdic, pauta d’administració i autorització familiar (sol·licitar document al centre). 
3. Si desitgen que el centre administre paracetamol a l’alumne/a en cas de febre superior a 38º caldrà 

l’autorització familiar (sol·licitar document al centre). 
 
Declaro  

Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certes i em comprometo a comunicar urgentment al 
tutor/a assignat al centre de qualsevol modificació del diagnòstic que es produeixi al llarg de l’escolarització de 
l’alumne/a.   

 
Autoritzo  

Al personal responsable a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas 
d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 

Lloc i data 
Sant Pere de Ribes, _____ de/d’ _________________________ de 20____ 

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

 
 



   

 

Autorització genèrica de sortides durant el curs 20 21/2022 
 
En / Na _________________________________________, amb DNI/NIE 

___________________ en qualitat de mare/pare/tutor/a de l’alumne/a 

_____________________________________________ precedeixo expressament a : 

AUTORITZAR  la participació del/la meu/meva fill/a en les sortides curriculars, tutorials i/o 
lúdiques que s’organitzin fora del recinte escolar, durant el curs 2021/2022 i es realitzin dins el 
municipi de Sant Pere de Ribes o estiguin aprovades pel Consell Escolar del centre. 

RECORDAR que les sortides són una prolongació de les activitats del Centre i, per tant, 
l’alumne/a es regirà pel NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre) i la legislació 
vigents. 

FACULTAR  a tot el professorat acompanyant per a que en qualsevol moment procedeixin en 
cas d’incompliment o desobediència de les instruccions o ordres de caràcter general o 
particular que puguin impartir-se durant les sortides, a prendre les mesures que considerin 
oportunes en el marc del NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre) vigent. 

Sant Pere de Ribes, _____ de/d' ____________________ de 20____ 
Signatura de la mare, pare o tutor/a legal de l'alumne/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Autorització genèrica de sortides durant el curs 2021/2022 
 
En / Na _________________________________________, amb DNI/NIE 

___________________ en qualitat de mare/pare/tutor/a de l’alumne/a 

______________________________________________ precedeixo expressament a: 

AUTORITZAR  la participació del/la meu/meva fill/a en les sortides curriculars, tutorials i/o 
lúdiques que s’organitzin fora del recinte escolar, durant el curs 2021/2022 i es realitzin dins el 
municipi de Sant Pere de Ribes o estiguin aprovades pel Consell Escolar del centre. 

RECORDAR que les sortides són una prolongació de les activitats del Centre i, per tant, 
l’alumne/a es regirà pel NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre) i la legislació 
vigents. 

FACULTAR  a tot el professorat acompanyant per a que en qualsevol moment procedeixin en 
cas d’incompliment o desobediència de les instruccions o ordres de caràcter general o 
particular que puguin impartir-se durant les sortides, a prendre les mesures que considerin 
oportunes en el marc del NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre) vigent. 

Sant Pere de Ribes, _____ de/d' ____________________ de 20____ 
Signatura de la mare, pare o tutor/a legal de l'alumne/a 
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R/N: Y0416/Y344 

Autorització per a la prestació del Servei Comunitari

Dades del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

Nom i cognoms 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms 

Dades del Servei Comunitari 

Nom de l’entitat 

Adreça 

Nom i cognoms de la persona de contacte 

Tipus d’activitat de l’entitat 

Servei que s’ha de prestar 

Dies de prestació Horari 

Modalitat de desplaçament 
 

 Mitjans propis de l’alumne/a 

 Altres: 

Autoritzo 
 

Que l’alumne/a participi a l’activitat curricular de servei, que consta a la programació general anual del centre. 

  

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: Administració educativa, en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona, i l’entitat en què es portarà a terme el 
Servei Comunitari. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei o que s’hagin consentit 
prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-

departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Plaça de la Vila, 1 08810 Sant Pere de Ribes

Laura Lamarca

Organització no governamental

Educació Per la Pau

20 hores

✔

Organitzat pel centre

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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Material necessari per 3r d’ESO. Curs 2021-2022 
 

1. Tauleta tàctil 
 

Recordem que no s’ha de fer cap despesa en llibres de text i que la tauleta ha de servir 
per a TRES anys d’escolarització (1r a 3r d’ESO). A  4t d’ESO es farà una revisió del 
dispositiu i si no es troba en bon estat es demanar à una renovació per una altra tauleta o 
ordinador portàtil. 

Si la tauleta del curs anterior no es troba en bon estat s’ha de substituir per un dispositiu 
de les característiques indicades en aquest full.  

No s’autoritza l’ús de dispositius de característiq ues diferents a les indicades. 

És molt important que es contracti una assegurança que cobreixi possibles danys per 
caigudes, trencament de pantalla o robatori.  

1.1. Característiques dels dispositius 
Els dispositius de l'alumnat tindran un ús intensiu al llarg de la seva vida útil. És molt important tenir en 
compte la robustesa dels materials, el tipus de disseny (ergonomia, capacitat d'absorció d'impactes) i la 
qualitat dels components. 

1.2.  MÈTODES d’adquisició de la tauleta  
MÈTODE 1: Compra a Samsung Educació 
En aquest cas sol·liciteu el full de comanda a 
administració o descarregueu-lo de la web 
del centre.  

MÈTODE 2: Adquisició lliure 
del dispositiu 
En aquest cas, els requisits mínims dels 
dispositius han de ser: 

� Pantalla de 10” 
� 2 GB de memòria RAM 
� 32 GB de emmagatzematge 
� Sistema operatiu Android 
� Imprescindible funda (que sigui el més resistent possible). 

 

En cas de necessitar més informació al respecte, demaneu-la al centre. Podeu escriure a 
insmontgros@xtec.cat o trucar al 93 896 12 20 i preguntar per la coordinació TIC-TAC. 
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2. Material bàsic 
El centre proporcionarà a cada alumne a l’inici de curs el següent material: 

∙ Arxivador amb separadors farcit de fulls quadriculats amb forats. 
∙ Agenda escolar (només a l’alumnat que la va demanar el curs anterior). 
∙ Tots els materials fungibles necessaris per portar a terme els diferents projectes d'Àmbit. 

 

Els alumnes han  de portar a classe:  

∙ Estoig complert (bolígrafs, llapis, goma, regle,...).  
∙ Llapis 2H i HB. Retolador negre. Una caixa de colors de fusta (12).  Escaire, cartabó i compàs. 
∙ Auriculars 
∙ Calculadora científica. 
∙ Flauta de bec soprano de digitació alemanya, amb funda i netejador (Hohner o Yamaha) 
∙ Per educació física: Calçat esportiu, roba d’esport, roba per canviar-se i estris d’higiene. 

 

3. Llibres de lectura 
El centre té un dels llibres a llegir de cada llengua socialitzats  gràcies a la col·laboració de l’AFA del 
centre que els ha adquirit: 

∙ CARTES AL MÉS ENLLÀ. Olga Borràs. 

∙ Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer Ed. Anaya 

∙ Romeo and Juliet. Shakespeare, William. Retold by Victoria Heward. Black Cat Publishing  
∙ Der Schatz von Hiddensee, Andrea Maria Wagner Ed. Klett 

 

Caldrà doncs només que cada família compri algun dels llibres del full que li se li facilitarà a l’alumnat 
durant la primera setmana del curs. 

 

 



 �
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Segell de registre d’entrada
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 
 
 
 
Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de  la religió o l’atenció 
educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés  en el centre �

 
Dades del centre 
Nom del centre  

 
Adreça 
 
Codi postal Municipi 

 

 
Dades personals  

Nom i cognoms de l’alumne/alumna 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/alumna DNI/NIE/Passaport 

  

 
Declaro 1 

 

 Que vull que el meu fill/filla rebi l’ensenyament de la religió:    
  catòlica      

  evangèlica     

  islàmica      

  jueva 
 

 Que no vull que el meu fill/filla rebi l’ensenyament de la religió. 
 

Lloc i data 

 
Signatura del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/alumna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que se sol·liciten en 
aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament” que és responsabilitat de la direcció del centre 
educatiu, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del 
rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i les seves famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. S’autoritza 
expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant la direcció del centre educatiu corresponent.�

1. La senyalització de la casella de l’opció per l’ensenyament de la religió és totalment voluntària. En cas de no senyalar-la o de no emplenar aquest full, l’alumne o 
alumna rebrà l’atenció educativa que estableixi la normativa vigent. 

Direcció del centre �


