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INFORMACIÓ MATRICULACIÓ CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 
CENTRE JAUME VILADOMS 

 
 
En aquest dossier trobareu tota la informació i documentació necessària per poder realitzar la 
matrícula als cicles formatius de grau mitjà en el nostre centre. 
 
Per tal d’evitar situacions de risc i possibles aglomeracions s’han assignat els següents dies de 
matriculació segons el cicle formatiu: 
 

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència  .......................  dilluns 11 de juliol 
CFGM Cures Auxiliars d’infermeria  ......................................................  dimarts 12 de juliol 
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes  .......................  dimecres 13 i dijous 14 de juliol 

 
L’horari de matriculació del centre serà de 8.00 h a 14.00 h. 
 
El dia de la matriculació cal que feu efectiva la quantitat de 60,00 Euros corresponents a l’Aportació 
inicial a la Fundació del centre. El pagament es pot fer en efectiu o targeta. 
 
Si no podeu assistir presencialment al centre per fer la matrícula, podeu enviar tota la documentació 
que s’indica al dossier Informació de la matriculació i del centre (annexat en aquest mail) al 
correu electrònic cicles.formatius@jviladoms.cat  juntament amb el comprovant de la transferència 
de 60,00 Euros realitzada al número de compte del BBVA ES79 0182 8730 0302 0111 4243 (indicar 
el nom de l’alumn@) en concepte d’Aportació inicial a la Fundació del centre. 
 
Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres fins el 22 de juliol i a partir del 31 
d’agost de 8.00h a 14.00h o al correu electrònic cicles.formatius@jviladoms.cat. 
 
Prova nivell d’anglès alumnes 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 
 
Els alumnes del 1r curs de CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes en la matèria d’anglès es 
divideixen en dos grups independents al del grup classe per tal d’equilibrar el nivell dels alumnes i 
que puguin seguir millor la matèria. Per això es realitzarà una prova de nivell d’anglès el divendres 
2 de setembre a les 12.00h al centre. 
 

http://www.jviladomsfp.cat/
mailto:cicles.formatius@jviladoms.cat
mailto:cicles.formatius@jviladoms.cat
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DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA 

(veure llista d' admesos a la web del centre) 
 
 
 DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  (si no s’ha entregat amb anterioritat) 
 
- Fotocòpia DNI alumn@ 

- Fotocòpia DNI del pare i/o mare 

- Targeta sanitària de l’alumn@ 

- Fotocòpia del llibre de família (pàgina de l’alumn@ i dels pares) 

- NUSS Número d’Usuari de la Seguretat Social pel conveni de pràctiques (per sol·licitar el 

NUSS caldrà omplir el formulari TA.1 que proporciona la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Es podrà tramitar físicament a les oficines de la Seguretat Social o a través d’Internet a: 

https://sede.seg-social.gob.es Inici – Ciutadans – Afiliació i inscripció – Assignació de número de la 

Seguretat Social). 
 

 
 DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA 
 
GRAU MITJÀ 
 
1 fotografia (tipus carnet) on consti el nom, cognoms i curs que realitzarà. 
 
Fotocòpies acreditatives, segons els estudis realitzats : 
 

- ESO: Resguard o Títol de l’ESO i Certificat de l’escola amb les notes finals i la global d’etapa.  

- CFM: Resguard o Títol de CFM i Certificat emès per l’escola amb els mòduls cursats i nota 

global obtinguda. 

- PROVES D’ACCÉS: Certificat expedit pel centre amb la nota obtinguda. 

 

GRAU SUPERIOR 
 
1 fotografia (tipus carnet) on consti el nom, cognoms i curs que realitzarà. 
 
Fotocòpies acreditatives, segons els estudis realitzats : 
 

- BTX: Resguard o Títol de Batxillerat i Certificat de l’escola amb la nota global de l’etapa. 

- CFM: Resguard o Títol de CFM i Certificat emès per l’escola amb els mòduls cursats i nota 

global obtinguda. 

- CFS: Resguard o Títol de CFS i Certificat emès per l’escola amb els mòduls cursats i nota 

global obtinguda. 

- PROVES D’ACCÉS: Certificat expedit pel centre amb la nota obtinguda. 

 
 

https://sede.seg-social.gob.es/
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 DOCUMENTACIÓ OMPLERTA I SIGNADA (fulls adjunts grapats) : 
 
- Document dades complementàries de l’alumne/a i familiars 

- Document per la domiciliació bancària 

- Document autorització de sortides pedagògiques  (només per cicles formatius de grau mitjà) 

- Document autorització de cobraments 

- Document autorització cobrament llibres, llicències i certificacions 

- Document autorització d’imatge i document cessió i tractament de dades 

- Document carta de compromís educatiu 

- Compromís alumn@ formació Dual (només per las cicles d’Educació Infantil i Administració i Finances) 

 
 
DATES DE MATRÍCULA : 
 
CICLES GRAU MITJÀ  .....................................  De l’ 11 al 15 de juliol  

CICLES GRAU SUPERIOR  ............................  Del 18 al 22 de juliol  

 
Per tal d’evitar l’aglomeració i/o les cues a l’hora de fer la preinscripció distribuirem les matrícules dels 
cicles formatius en dies concrets. L’horari de matrícula serà de 8.00 h a 14.00 h. 
 
Si no podeu assistir presencialment al centre per fer la matrícula, podeu enviar tota la documentació 
que s’indica en aquest dossier al correu electrònic cicles.formatius@jviladoms.cat  juntament amb el 
comprovant de la transferència de 60,00 Euros realitzada al número de compte del BBVA ES79 0182 
8730 0302 0111 4243 (indicar el nom de l’alumn@) en concepte d’Aportació inicial a la Fundació del 
centre. 
 
 
CICLES DE GRAU MITJÀ 

Atenció a Persones en Situació de Dependència  .............................................  dilluns 11 de juliol 

Cures Auxiliars d’Infermeria  ..............................................................................  dimarts 12 de juliol 

Sistemes Microinformàtics i Xarxa ...............................................  dimecres 13 i dijous 14 de juliol 

 

CICLES DE GRAU SUPERIOR 

Administració i Finances Dual  ...........................................................................  dilluns 18 de juliol 

Educació Infantil Dual  .......................................................................................  dimarts 19 de juliol 

Desenvolupament d’Aplicacions Web  ...........................................................  dimecres 20 de juliol  

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa  ...............................................  dijous 21 de juliol 

 
Pels centres amb vacants s’obre un segon període d'admissió en què només poden participar els 
sol·licitants que han participat en el primer període i que no han obtingut plaça o obtenint-ne no s’han 
matriculat: Publicació vacants 13 setembre, presentació sol·licituds del 14 al 16 de setembre, llista 
d’admesos 21 de setembre i matriculació a partir del 21 de setembre. 
 

mailto:cicles.formatius@jviladoms.cat
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PRESENTACIÓ DEL CENTRE 
 
 
 
El centre JAUME VILADOMS Estudis Professionals és un centre privat i concertat pel 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les següents dades: 
 
 

Nom  : JAUME VILADOMS Estudis Professionals 
 
Codi  0 8 0 3 5 8 0 5    
 
Centre autoritzat per impartir els estudis de Cicles Formatius de grau mitjà i grau superior 
per la resolució ENS/194/2018 del 7 de febrer de 2018 DOGC 7579. 
 
 
Les dependències del centre es troben en la següent adreça:  
 
 
Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior i Programa de Formació Inicial 

C/ Dr. Almera, 33-57    08205 Sabadell  telèfon  93 725 90 99                          

cicles.formatius@jviladoms.cat 
 
 
La responsabilitat civil del centre, en aquells casos i situacions que en fos responsable, 
es concreta dins l'horari escolar de l'alumne i en les dependències del centre i durant les 
sortides de caire pedagògic que el centre i el Claustre de professors acordin realitzar, 
formin part de la Programació Anual i aprovades pel Consell Escolar del centre. 
 
 
Les sortides escolars tenen caràcter obligatori i són activitats pedagògiques que, d'acord 
amb els objectius de la Programació General i la de les diferents àrees d'aprenentatge, es 
realitzen fora de les aules. 
 
 
El Centre és membre de la Fundació TR@MS per tal de millorar en la implementació de 
les TIC (Noves Tecnologies) com a recurs quotidià del procés ensenyament/aprenentatge 
en tots els nivells i àrees de l’escola, amb la complicitat i aprovació de tota la comunitat 
educativa. 
 
 
Trobareu més informació del nostre projecte educatiu a www.jviladoms.cat 
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Benvolguts pares i mares 
 
En primer lloc, volem donar-vos la benvinguda a la nostra comunitat 

educativa i agrair-vos la vostra confiança al donar-nos l’encàrrec de col·laborar 
amb vosaltres en l’educació dels vostres fills. 

 
La Fundació Jaume Viladoms és una institució sense ànim de lucre que 

té per objecte la concessió de tota mena d’ajudes a les labors docents 
educatives, culturals i formatives, actuals i futures, desenvolupades per centres 
docents, perquè puguin continuar realitzant objectius molt diversos: ampliar o 
aprofundir el treball d’aprenentatge relatiu a les àrees o assignatures dels Plans 
d’Estudis, impartir altres matèries que no formen part dels Plans d’Estudis, 
atendre aspectes de l’educació integral no considerats en els Plans d’Estudis 
(expressió corporal, associacionisme, premsa escolar, esport formatiu, teatre, 
dansa, activitats artístiques, socials, etc.). 

 
Així mateix, la Fundació porta a terme qualsevol altra activitat tendint a 

les finalitats formatives que realitzen centres docents i comportin una labor 
d’acord amb els següents principis generals: educació en la llibertat i 
responsabilitat, en la catalanitat de llengua i continguts. 

 
També és objecte de la Fundació la promoció o ajuda d’altres activitats 

docents, culturals o benèfiques semblants mitjançant la concessió de beques, 
ajudes o subvencions econòmiques, desenvolupades per centres docents o 
altres entitats sempre que tinguin igual caràcter d’interès públic, cultural i sense 
afany de lucre. 

 
 La realització de qualsevol activitat dirigida directa o indirectament a 
l’ensenyament reglat i no reglat en tots els seus sentits, així com qualsevol altre 
activitat didàctica connexa dirigida a la preparació cívica, humana, esportiva i 
cultural. 

 
Per últim destacarem  l’activitat de col·laboració en el desenvolupament 

dels valors familiars i propiciar la inserció laboral de la dona al món del treball. 
 
Per ajudar a dur a terme aquestes tasques, la Fundació Jaume Viladoms 

us passarà un únic rebut de 60 €  durant el mes de juliol a les famílies de nova 
incorporació als Centres de la nostra comunitat educativa. 

 
Quedem a la vostra disposició per, al llarg dels pròxims anys, mantenir una 

estreta relació que esdevindrà en la millor educació que podrem donar entre tots 
als vostres fills. 

 

FUNDACIÓ 

JAUME VILADOMS 



 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

ALUMNES CFGM 
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Na Anna García Campos en representació del centre Jaume Viladoms ,centre privat concertat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya codi 08035805 i 
 
En/Na..........................................................................alumne/a que  ha sol·licitat plaça al centre 

JAUME VILADOMS pel curs acadèmic 20......./20....... , en el curs.......... del 

nivell................................... i havent  estat informat sobre l’ideari i el Projecte Educatiu de Centre 

,així com trobar informació actualitzada i les adaptacions d’aquest Projecte Educatiu de Centre a 

(www.jviladoms.cat.), 

Acorden que: 
 
L’ escola, la família i l’alumne/a es comprometen a col·laborar i participar en els següents àmbits : 
 
 
 
PRINCIPIS EDUCATIUS : 
 

a) El centre es compromet a compartir informació amb la família sobre l’organització, el currículum, la 
metodologia, criteris d’avaluació i atenció a la diversitat, caràcter propi del centre, normes de 
funcionament i serveis que s’ofereixen. També a oferir mecanismes concrets de participació de la 
família. 
 

b) La família es compromet a respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte educatiu de 
centre i a instar el fill o filla que compleixi les normes i propiciï un clima de convivència. 
 
 
 
RESPECTE ENVERS LES CONVICCIONS IDEOLÒGIQUES I MORALS : 
 

a) El centre es compromet a respectar les conviccions de la família en el marc de la normativa i 
protegir la intimitat de l’alumne o alumna. 
 

b) La família es compromet a respectar i promoure els valors del centre i a contribuir a la convivència 
entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 
 
 
COMUNICACIÓ ENTRE CENTRE I FAMÍLIA : 
 

a) El centre es compromet a informar regularment a la família sobre l’evolució acadèmica i personal 
de l’alumne i a comunicar les absències eventuals i incidències, també a informar de les activitats 
en horari escolar i extraescolar. Es compromet a atendre en un termini raonable les peticions de 
reunió i a oferir assessorament pedagògic a la família. 

b) La família es compromet a comunicar al centre les informacions que puguin incidir en el procés 
d’aprenentatge i a adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, coincidències o 
suggeriments. També es compromet a assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions 
que convoqui el centre. 
 
 
 
 

http://www.jviladoms.cat/
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SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT : 

a) El centre es compromet a oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats
dels alumnes, que sigui adient als ritmes d’aprenentatge i que fomenti l’esforç i el rendiment,
també a informar de les tasques que cal fer fora de l’horari lectiu i de la  valoració del procés
d’avaluació. Es compromet a donar respostes individualitzades a les necessitats educatives
específiques i a informar a la família dels criteris d’avaluació.

b) La família es compromet a interessar-se per l’evolució personal dels fills i filles, a educar els fills i
filles en el deure de l’estudi, ajudar-los a organitzar el temps d’estudi a casa, proporcionar les
millors condicions possibles per fer-ho i a supervisar la preparació dels materials necessaris per
l’escola.

c) La família també  es compromet a garantir els hàbits d’higiene, ordre i puntualitat i l’assistència
diària al centre, a fomentar el respecte als materials, les instal·lacions i les normes del centre. Es
compromet a fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada dels conflictes.

d) La família es compromet a col·laborar amb el centre en el procés d’orientació acadèmica i
professional.

S’entrega un exemplar per a la família i un exemplar per retornar signat al centre 

Sabadell, _______ d  __________________________ de 20____ 

Signat Signat 
en nom del centre en nom de la família 

Signat 
l’alumne/a 

EXEMPLAR PER A LA FAMÍLIA 
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FULL DADES COMPLEMENTÀRIES :       
 

DADES DE L’ALUMNE 

Nom i cognoms de l’alumne  

Curs i cicle que farà   

Data naixement  

Població de naixement  

Província / País de naixement   

 

DADES FAMILIARS : 

Nº total de germans (inclòs l’alumne/a) : Ordre que ocupa l’alumne : 

Nº de germans que estan al projecte educatiu Jaume Viladoms : 
Curs i/o grup que realitzaran  

Adreça electrònica (e-mail) de la família  (per comunicació pare/mare) : 
 

 

Adreça electrònica de l’alumne/a  : 

 

Llengua d’ús habitual :        Català          Castellà         Altres (quines) ____________________ 

Dades primer/a tutor/a o pare/mare Dades segon/a tutor/a (les que siguin iguals que les del 

primer tutor es poden deixar en blanc) 

Nom i cognoms : Nom i cognoms : 

DNI : DNI : 

Adreça complerta,  població i CP: 
 
 

Adreça complerta, població i CP : 

Telèfons : Telèfons : 

Professió: Professió: 

Telèfon mòbil per a avisos via SMS (només del pare/mare/tutor/a i especificar a qui correspon)  
 
 

Altres telèfons de contacte o mòbils :    (indicar a qui corresponen: treball pare/mare, avis, tiets....) 

 
 
 
Mòbil alumne/a : 

 
 

Com han conegut el centre ?                  A través d’una família                   per la nostra pàgina web 
 

                                                                  A través d’internet                       Ajuntament Sabadell 
 

                                                                  Generalitat de Catalunya 
 

Altres (especificar-ho):_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

Perquè han escollit el nostre centre?                                                           Proximitat al centre 
 

                                                                                                                      Qualitat del centre 
 

                                                                                                                      Horaris 

 
 



TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA 
DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 

 

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA CORE 
SEPA CORE Direct Debit Mandate 

 
DADES DE L’ACREEDOR/ Information of creditor 

 

Nom de l’acreedor / Name of the creditor:  
DISSENY EDUCATIU, SL  //  FUNDACIÓ JAUME VILADOMS 

Identificador del Acreedor/Identifier of the creditor: ES85000B59873760 // ES34000G60164514 

Adreça /Adress: 

D. ALMERA, 33  //  PASSATGE MIQUEL CARRERAS, 21 

C.P./ Postal Code: 
08205 // 08206 

Ciudad/City  

 SABADELL 

País/Country:  

ESPANYA 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a (A) DISSENY EDUCATIU, SL I FUNDACIÓ PRIVADA JAUME 

VILADOMS a enviar instruccions a la entitat bancària del deutor per fer càrrecs al seu compte i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs a la 

seva compte seguint les instruccions de DISSENY EDUCATIU, SL I FUNDACIÓ PRIVADA JAUME VILADOMS. Com a part dels seus 

drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes I condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La 

sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir 

informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.  

By signing this mandate form, you authorize (A) DISSENY EDUCATIU, SL I FUNDACIÓ PRIVADA JAUME VILADOMS to send instructions to your bank to 

debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the DISSENY EDUCATIU, SL I FUNDACIÓ PRIVADA 

JAUME VILADOMS. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A 

refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debit.  Your rights are explained in a statement that you can obtain 

from your bank. 

  

DADES DEL  DEUTOR /Information of the debtor 

 

Nom del deutor / Name of the debtor:  
  

Identificador del deutor/Identifier of the debtor:  

Adreça /Adress: 

C.P./ Postal Code:  Ciudad/City   País/Country:  

TIPUS DE PAGAMENT/Type of payment:  Pagament Recurrent/Recurrent         Pagament únic/One-off payment 

 

Swift BIC/ Swift BIC (pot contenir 8 a 11 posicions) 

  
 

           

NÚMERO DE COMPTE-IBAN/Account number-IBAN: 

 

                        
 

Localitat i data /City or town in which you are signing:  

Signatura del Deutor/Signature: 
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AUTORITZACIÓ SORTIDES PEDAGÒGIQUES 
 
 
 
En/Na __________________________________________________________ pare / mare/ tutor 
                         (Nom i cognoms) 
 
de l'alumne/a  _________________________________________________________________ 
                         (Nom i cognoms) 
 
Sóc coneixedor del caràcter propi del Centre, de la utilització de les seves 

dependències i les responsabilitats que se'n puguin deduir i  

 

Autoritzo al meu fill / a la meva filla a realitzar les sortides pedagògiques que 

disposi el Centre per aquest curs escolar i també pels dels cursos següents, 

mentre estigui matriculat/da en aquest centre, i que estan contemplades i 

aprovades en la Programació Anual de cada curs i pel Consell Escolar del centre. 

 Les sortides escolars tenen caràcter obligatori i són activitats pedagògiques 

que, d'acord amb els objectius de la Programació General i la de les diferents 

àrees d'aprenentatge, es realitzen fora de les aules. 

 

També em comprometo al pagament i autoritzo el cobrament, per aquest curs i 

els següents, de les quantitats corresponents per cobrir el cost d’aquestes 

sortides i d’altres activitats escolars que pel curs actual són 66 € dividits en dos 

pagaments (primer pagament de 33 € a l’octubre i segon pagament de 33 € al 

gener). 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
  
Signatura del pare / de la mare / tutor / tutora 
 
 
 
Sabadell, a ________ de/d’ _____________________ de 20____ 
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AUTORITZACIÓ COBRAMENTS 
 

SR. / SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRE 
 
En / Na ___________________________________ , amb DNI_________________  ,com a  
 
Pare / mare / tutor de l’alumne __________________________________________________  
 

 
D E C L A R O:  
 
Que ha formalitzat la matrícula pel curs _2022_/_2023_ en el  centre educatiu Jaume 
Viladoms Estudis Professionals per l’etapa educativa de Cicles Formatius de Grau Mitjà, 
en els terminis establerts per la normativa  d’Aplicació i que ha estat informat per la Direcció 
del centre sobre el règim de finançament econòmic amb fons públics, així com sobre l’ideari, 
projecte educatiu, reglament de règim intern, oferta d’activitats complementàries, 
extraescolars i serveis escolars i la seva voluntarietat , atorgant la meva conformitat i assumint  
el compromís de respectar les normes de funcionament del centre i el desenvolupament del 
projecte educatiu canalitzat a través de l’oferta d’activitats i  
 
 
S O L · L I C I T O : 
 
La inscripció en les activitats complementàries autoritzades pel Departament d’Ensenyament, 
i serveis escolars que planifiqui l’equip directiu i que hagin estat aprovades pel Consell 
Escolar, al llarg dels cursos acadèmics en que el/la meu/a fill/a estigui matriculat/da en el 
Centre Jaume Viladoms 
 
I, per tant, 
em comprometo al pagament i autoritzo el cobrament mensual de les quantitats i conceptes 
corresponents que s’aprovin cada curs acadèmic i que per l’actual són: 
  
176,00 € setembre:  aportació voluntària a la  Fundació Jaume Viladoms 
 
176,00 € d’octubre a juny: activitats complementàries, ens. reglat i serveis  escolars 
 
I al cobrament dels drets dels Certificats Oficials de Cisco Systems, Red Hat i Microsoft que 
acrediten que s'ha rebut i superat el curs oficial corresponent. 
 
Signatura del pare /mare  tutor /a 
 
 
 
 
_________________________        
 
______________________ , _____ de ________________ de 20___ 



Jaume Viladoms Estudis Professionals (08035805) 
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 

C/ Dr. Almera, 33 
08205 – Sabadell 

937.259.099 
www.jviladomsfp.cat 

 

 

 
LLIBRES, LLICÈNCIES DIGITALS i CERTIFICACIONS 

CURS  2022/23 
 
El llistat de llibres i llicències digitals necessaris per a cada cicle formatiu estan disponibles a la 
pàgina web del centre www.jviladomsfp.cat / cicles formatius / llibres. 
 
Aquelles famílies que estiguin interessades a fer la compra dels llibres al centre, hauran de 
signar l’autorització per poder facturar-los durant el mes d’agost. Els llibres comprats al centre 
s’entregaran al setembre a l’inici del curs directament als alumnes. 
 
L’import vindrà determinat segons el cicle formatiu que realitzi l’alumne/a: 
 

 Llibres i 
Llicències* Certificacions* 

1r CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria 69,40 € ----- 

1r CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència 61,75 € ----- 

2n CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència 30,00 € ----- 

1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 35,15 € 143,00 € 

2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes  25,00 € 
 
* Les llicències digitals i certificacions informàtiques només es poden adquirir al centre. L’import 
d’aquests llicències es facturarà al mes d’agost juntament amb l’import dels llibres comprats al 
centre. Les certificacions informàtiques es facturaran el mes de novembre. 
 
 
En/na .......................................................................................................... pare/mare/tutor/a de 

l’alumne/a .................................................................................................... que cursarà el ...... curs 

del CFGM de .................................................................................................................................. . 

 
Vull adquirir els llibres al centre i autoritzo al centre a facturar l’import d’aquests llibres durant el 

mes d’agost :   Sí   No 

Tanmateix autoritzo al centre a facturar durant el mes d’agost l’import de les llicències digitals i 

al novembre les certificacions informàtiques (si corresponen). 
 
 
 
 
Signatura del pare / mare / tutor/a 
 
Sabadell, a ............... de/d’ ..................................................... de 20.... 
 

http://www.jviladomsfp.cat/
http://www.jviladomsfp.cat/


 

 

Centre Jaume Viladoms (08035805) 

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 

C/ Dr. Almera, 33 

08205 – Sabadell 

937.259.099 

www.jviladomsfp.cat 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms Data de naixement  Curs 

 

 

Dades del pare, mare o representant legal 

Nom i cognoms  DNI/NIE/Passaport 

 
 

 

Autorització relativa a l’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 

 

Autoritzo    Sí           No 

Que el centre Jaume Viladoms gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis d’internet: 

- Clickedu 

- MOS 

- Linux 

- Servidor de l’escola 

- Correu electrònic 

 

Per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. 

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. 

Sabadell,      de                       de 20 

Signatura del pare, mare, representant legal o alumne/a major d’edat 

 

 

 

Autorització relativa a l’ús d’imatges, publicació de dades de  caràcter personal i de material que 

elaboren 

 

El centre Jaume Viladoms 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 en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 

esmentades. 

 

Atès que 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, la direcció d’aquest centre 

demana el consentiment als pares, mares o representants legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i 

filles i hi siguin clarament identificables. 

 

Autoritzo 

1 Que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolar lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 

Pàgines web del centre   Sí           No 

Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu   Sí           No 

 

2 Que el material elaborat per l’alumne/a pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais  web del centre o de la 

Fundació Tr@ms i revistes editades per ambdues entitats) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:  Sí     No 

 

3 Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre o per la Fundació Tr@ms hi constin les inicials de l’alumne/a i 

del centre:    Sí           No 

Sabadell,         de                     de 20 

 

Signatura del pare, mare, representant legal o alumne/a major d’edat 

 

FR-DC-04 



 

Assumpció de responsabilitat per l’ús dels aparells informàtics, de les xarxes i dels aparells 

personals a l’interior dels centres docents 

 

De manera voluntària, DECLARO: 

 

I. Conèixer les normes de conducta obligatòries del Reglament de Règim Intern del Centre Jaume Viladoms i en especial, 

les que regulen l’ús dels ordinadors portàtils, mòbils, tabletes, i qualsevol altre dispositiu electrònic que permeti accedir a 

continguts digitals i enregistrar o reproduir imatges i veu. 

 

II. Que se m’ha notificat que als alumnes els està prohibit fer servir aparells que puguin enregistrar imatges i/o veu i/o 

connectar-se a Internet, sense el permís exprés de la Directora del centre. 

 

III. Que se m’ha notificat que el col·legi permet que els alumnes puguin dur aparells sempre que estiguin apagats, i que no 

està permès fer servir les aplicacions de reproducció, navegació o gravació sense un permís exprés del personal (docent) del 

centre. 

 

IV. Que l’ús dels codis o claus d’accés a les xarxes privades del centre Jaume Viladoms, als serveis digitals i a les 

plataformes, està sotmès a les condicions que consten en les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 

 

V. Que conec i assumeixo que el meu fill/a o tutelat pugui fer servir els sistemes de reproducció, accés a continguts i 

enregistrament d’imatges i/o veu exclusivament per activitats pedagògiques i educatives dirigides pel centre, seguint les 

condicions i normes establertes a les NOFC, amb els benentès que assumeixo la responsabilitat i les conseqüències que es 

puguin derivar de l’ús antireglamentari que l’alumne/a pugui fer d’aquests suports o sistemes. 

 

Per a què consti a tots els efectes legals, el signo a 

 

Sabadell,       de                              de 20 

 

 

En cas de no estar d’acord amb algun dels punts exposats a aquest full, i per tant no signar el compromís, l’alumne/a no podrà accedir al 

Centre amb telèfon mòbil ni qualsevol altre dispositiu electrònic que permeti accedir a continguts digitals i/o enregistrar o reproduir imatges i/o 

veu. 

 

Legitimació de dades 

 

Les dades de pares, mares, representants legals i alumnes seran tractades pel Centre Jaume Viladoms. 

Aquestes dades seran utilitzades per dur a terme l’activitat escolar i la gestió administrativa, fiscal i comptable. També les 

utilitzarem per a fer-vos arribar les diverses comunicacions de temes docents o extraescolars i per posar-nos en contacte amb 

qualsevol de vosaltres. 

La negativa a facilitar les dades sol·licitades a l’imprès de preinscripció, tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès 

en el nostre centre. 

Al mateix temps, també els informem que les dades de salut i/o religió que ens comuniquen només seran transmeses al 

personal necessari i seran tractades i custodiades amb totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per la seva 

seguretat. 

Havent llegit el text anterior, 

CONSENTEIXO I AUTORITZO el tractament de dades del pare, mare, representant legal i alumne/a per a les finalitats que es 

descriuen. 

 

Sabadell,       de                      de 20 

 

 

Signatura pare Signatura mare 

DNI: DNI: 

 
L’informem que, d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, les seves dades 

seran tractades pel Centre Jaume Viladoms. 

També l’informem que seran conservades durant tota la vida escolar del seu fill/a i després es conservarà l’expedient acadèmic per imperatiu legal. 

En el cas que vostè desitgi accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals només cal dirigir-se per escrit al centre o enviar un 

correu electrònic a: nopublicidad@jviladoms.cat adjuntant una fotocòpia del seu DNI en ambdós casos per tal de poder identificar-lo  correctament. 

També l’informem que té el dret de presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos si no veu atesos els seus drets o considera que 

s’han vulnerat els seus drets. 

Per la seva tranquil·litat, l’informem que el centre ha pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei, per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves 

dades. 



 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

ALUMNES CFGM 

 

DI-DC-11 

 
 

 
 

Na Anna García Campos en representació del centre Jaume Viladoms ,centre privat concertat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya codi 08035805 i 
 
En/Na..........................................................................alumne/a que  ha sol·licitat plaça al centre 

JAUME VILADOMS pel curs acadèmic 20......./20....... , en el curs.......... del 

nivell................................... i havent  estat informat sobre l’ideari i el Projecte Educatiu de Centre 

,així com trobar informació actualitzada i les adaptacions d’aquest Projecte Educatiu de Centre a 

(www.jviladoms.cat.), 

 
Acorden que: 
 
L’ escola, la família i l’alumne/a es comprometen a col·laborar i participar en els següents àmbits : 
 
 
PRINCIPIS EDUCATIUS : 
 

c) El centre es compromet a compartir informació amb la família sobre l’organització, el currículum, la 
metodologia, criteris d’avaluació i atenció a la diversitat, caràcter propi del centre, normes de 
funcionament i serveis que s’ofereixen. També a oferir mecanismes concrets de participació de la 
família. 
 

d) La família es compromet a respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte educatiu de 
centre i a instar el fill o filla que compleixi les normes i propiciï un clima de convivència. 
 
 
 
RESPECTE ENVERS LES CONVICCIONS IDEOLÒGIQUES I MORALS : 
 

c) El centre es compromet a respectar les conviccions de la família en el marc de la normativa i 
protegir la intimitat de l’alumne o alumna. 
 

d) La família es compromet a respectar i promoure els valors del centre i a contribuir a la convivència 
entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 
 
 
COMUNICACIÓ ENTRE CENTRE I FAMÍLIA : 
 

c) El centre es compromet a informar regularment a la família sobre l’evolució acadèmica i personal 
de l’alumne i a comunicar les absències eventuals i incidències, també a informar de les activitats 
en horari escolar i extraescolar. Es compromet a atendre en un termini raonable les peticions de 
reunió i a oferir assessorament pedagògic a la família. 
 

d) La família es compromet a comunicar al centre les informacions que puguin incidir en el procés 
d’aprenentatge i a adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, coincidències o 
suggeriments. També es compromet a assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions 
que convoqui el centre. 
 
 

http://www.jviladoms.cat/


CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
ALUMNES CFGM 

DI-DC-11 

SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT : 

e) El centre es compromet a oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats
dels alumnes, que sigui adient als ritmes d’aprenentatge i que fomenti l’esforç i el rendiment,
també a informar de les tasques que cal fer fora de l’horari lectiu i de la  valoració del procés
d’avaluació. Es compromet a donar respostes individualitzades a les necessitats educatives
específiques i a informar a la família dels criteris d’avaluació.

f) La família es compromet a interessar-se per l’evolució personal dels fills i filles, a educar els fills i
filles en el deure de l’estudi, ajudar-los a organitzar el temps d’estudi a casa, proporcionar les
millors condicions possibles per fer-ho i a supervisar la preparació dels materials necessaris per
l’escola.

g) La família també  es compromet a garantir els hàbits d’higiene, ordre i puntualitat i l’assistència
diària al centre, a fomentar el respecte als materials, les instal·lacions i les normes del centre. Es
compromet a fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada dels conflictes.

h) La família es compromet a col·laborar amb el centre en el procés d’orientació acadèmica i
professional.

S’entrega un exemplar per a la família i un exemplar per retornar signat al centre 

Sabadell, _______ d  __________________________ de 20____ 

Signat Signat 
en nom del centre en nom de la família 

Signat 
l’alumne/a 

EXEMPLAR PEL CENTRE 
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