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INFORMACIÓ IMPORTANT: 

 
Tenint en compte la situació provocada pel coronavirus a nivell acadèmic durant el curs 2019-2020 i 

no podent descartar una situació de semipresencialitat o nous confinaments per al curs 2020-2021, es 

fa imprescindible estar preparats per a futures situacions de treball telemàtic.  

 

Per aquesta raó cal que l’alumnat que es matriculi en aquest cicle, apart del material que es 

demanarà per a la realització de les sessions pràctiques, disposi de: 

 

 Un ordinador portàtil o, si no és possible, un ordinador de sobretaula a casa. 

 Connexió a internet a casa, via fibra/ADSL o amb dades mòbils. 

 

Si no es disposa d’aquests dos elements es farà molt complicat seguir el curs i per tant la seva 

superació. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ORDINADOR REQUERIT: 

 
Buscant un equilibri entre rendiment per les feines a realitzar, que el transport sigui fàcil i que el preu 

sigui contingut, us recomanem un PC de les característiques que descriurem a continuació. Ara, si 

algú ja en té un, o vol aprofitar l’oportunitat per comprar un de més potent, es lliure de 

triar d’altres opcions. L’important és disposar d’un ordinador connectat a internet. 
 

 

Especificacions tècniques mínimes de l’ordinador: 
 Intel ® Celeron N4120 QuadCore  

 Memòria 4 Gb DDR4  

 Gràfica Intel UHD Graphics 600 

 Disc dur de 128 GB SSD 

 Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 

 LAN Gigabit 

 Bluetooth 5.0 

 Bateries de Ió de Liti de 4 celles de fins a 12h de funcionament. 

 Pes: 1,4 kg 

 

Accessoris recomanats: 
 Funda. 

 Auriculars amb micròfon. 

 Ratolí. 

 Pendrive 8GB. 
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PROPOSTA PER A L’ADQUISICIÓ DE L’ORDINADOR PORTÀTIL O 
INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMARI 

 

Per facilitar la feina d’adquisició-posada a punt de l’ordinador 

portàtil s’ha preparat des del centre una oferta sense cap 

mena de compromís per a aquells que puguin estar 

interessats. 

 

S’ha escollit un model d’ordinador, l’ACER TMB-311-31 que 

té un interessant equilibri entre mida de pantalla, pes 

contingut, resistència a cops, prestacions i preu. 

 

 

S’ha seleccionat un servei tècnic per gestionar la compra, el 

finançament i/o la instal·lació de software per a qui ho 

necessiti: 

 

AID GRUP 

C/Esperança Gonzalez, nº 5 (CAPPONT) 

TEL: 635634612 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 

Dill-Div de 16:30h a 20:30h 

 

 

El portàtil proposat es lliura amb Windows 10 i un bon grapat de programes lliures, però no inclou el 

paquet office de Microsoft: 

 

 Windows 10 Pro edu 

 Antivirus integrat 

 LibreOffice 6 

 Pdf Creator 

 Gimp 

 Geogebra 

 Paint.net 

 Audacity 

 VLC 

 Adobe reader  

 7z 

 Windows Movie Maker  

 Chrome 

 Mozilla Firefox  

 File format factory 

 Atube catcher 

 Openshot per edició de 

vídeos 

 Cmaptools per mapes 

mentals 

 Arduino IDE 

 Inkscape per dibuix vecto-

rial 

 Stellarium 

 Marble 

 Musescore 

 QCad 

 Scribus 

 

 

Aquest servei tècnic facilita durant el curs el tràmit de les garanties dels ordinadors adquirits i ofereix 

també l’opció de la posada a punt i manteniment dels ordinadors de tot l’alumnat. 

 

Qui estigui interessat en qualsevol d’aquests serveis (adquisició o instal·lació de software sobre un 

altre ordinador), ha d’accedir al següent formulari on-line i emplenar-lo. 

 

EL TERMINI ESTÀ OBERT FINS AL DEL 30 DE JULIOL. 

 

Formulari on-line:       http://joanoro.aid.cat 

 

 

 

 

http://joanoro.aid.cat/
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DATES DE MATRÍCULA: 

De l’1 al 7 de setembre 

LA MATRÍCULA ES FORMALITZA 100% «ON LINE», NO CAL ANAR AL CENTRE 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA: 

CAL ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC a secretaria@insjoanoro.cat : 

 

1. FULL DE DADES (ARXIU PDF, O ESCANEJAT) 

2. FULL DE MATRICULACIÓ (ARXIU PDF, O ESCANEJAT) 

3. DNI (ESCANEJAT O FOTOGRAFIAT) 

4. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA BONIFICACIÓ/EXEMPCIÓ (SI ÉS EL CAS). 

5. UNA FOTOGRAFIA ACTUAL TIPUS CARNET, FETA AMB EL MÒBIL SOBRE FONS BLANC I SI POT SER SENSE 

OMBRES. 

6. TARGETA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL O MÚTUA (ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA). 

7. CERTIFICAT DE NOTES O RESGUARD DEL TÍTOL (SEGONS VIA D’ACCÉS). 

 

DOCUMENTS A CONSERVAR A CASA: 

 

8. RESGUARD DE PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL (NO CAL ENVIAR-LO, PERÒ CONSERVEU-LO) 

9. AL L’INICI DE CURS SE US DEMANARÀ EL FULL D’AUTORITZACIONS SIGNAT EN PAPER. 

 
  

mailto:secretaria@insjoanoro.cat


 
      Generalitat de Catalunya 
      Departament d’Ensenyament 
      Institut Joan Oró 
 

FULL DE DADES PERSONALS / ACADÈMIQUES 2020-2021 
 

SI US PLAU, EMPLENAR AMB LLETRA MAJÚSCULA TOT EL FORMULARI 
 
 

 
 
 
 

  

 CFGS Ensenyament i animació socioesportiva (CFPS AEB0) CURS 1 

Estudis cursats el curs 2019-2020  

Centre  Localitat  

Treballa amb contracte durant el curs SI  NO  

DADES PERSONALS ALUMNE/A 

Cognoms i Nom  DNI  

Lloc naixement  Edat  

Data naixement  SEXE Home (H) / Dona (D) / No Binari (NB)  

Adreça  Municipi  CP  

Telèfon  Correu electrònic  

DADES PERSONALS PARE/TUTOR 

Cognoms i Nom  DNI  

Telèfon  Correu electrònic  

DADES PERSONALS MARE/TUTORA 

Cognoms i Nom  DNI  

Telèfon  Correu electrònic  
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FULL DE MATRICULACIÓ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Col·lectius amb drets de bonificacions/exempcions de les taxes: 
 

1. Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport. (50%) 

2. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les per-
sones membres de famílies monoparentals. (50%) 

3. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. (100%) 
4. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 

33%. (100%) 
5. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. (100%) 
6. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. (100%) 
7. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. (100%) 
8. Les persones víctimes de violència de gènere. (100%) 
9. Infants o adolescents en acolliment familiar. (100%) 

 

 
 
 

NORMAL 1R CURS

BONIFICACIÓ 50% TAXES

ASSENYALI EL SEU CAS:

FAMILIA NOMBROSA GENERAL

FAMILIA MONOPARENTAL

BECARI EN EL CURS ANTERIOR

EXEMPCIÓ TAXES

ASSENYALI EL SEU CAS:

FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL

MINUSVALIDESSA SUPERIOR AL 33%

MESURES PRIVATIVES LLIBERTAT

VICTIMES ACTES TERRORISTES

FAMILIES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE GENERE

TAXES QUOTA TOTAL

NORMAL 360 270 630

BONIFICADA 180 233 413

EXEMPTA 0 233 233

TERMINIS

UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques

MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis

UF4 Aplicació de Primers auxilis

UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic

UF2 Avaluació de la condició física

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP11. Anglès

DE L'1 AL 7 DE SET UF1 Anglès tècnic

MP6 Condicionament físic en l'aigua 

TIPUS MATRÍCULA
PAGAMENT ÚNIC

UF1 Metodologia de les activitats de condició aquàtic

UF2 Direcció d’activitats de condició aquàtic

MP9. Formació i orientació laboral

UF5 Direcció i dinamització d’activitats cardiovasculars

MP4 Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical

UF1 Metodologia  de les activitats bàsiques amb suport musical

UF2 Coordinació i organització d’activitats amb suport musical

UF3 Direcció de sessions d'activitats aeròbiques i de tonificació 

PAGAMENT UF4: Anàlisi de models de pràctica d'acord amb les BBAF

MP2. Habilitats socials

UF1 Habilitats de comunicació

UF2 Dinamització grupal

MP3 Condició en sala d'entrenament polivalent

UF3 Direcció i dinamització d’activitats neuromusculars

UF4 Direcció i dinamització d’acts d'estiraments i mobilitat articular

TIPUS DE MATRÍCULA CRÈDITS A CURSAR
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FULL D’AUTORITZACIONS 
 

AUTORITZACIÓ DRET D´IMATGE 
 
Autorització menors d’edat: 

 

Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................. com a pare/mare o tutor/a del meu 

fill/a …..…......................................................, autoritzo a que el INS Joan Oró pugui publicar la imatge del meu fill/a realitzant 

activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

 

Signatura, 

 

 

 

 

Lleida, ......... de setembre de 20.... 

 

 

Autorització majors d’edat: 

 

Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................., autoritzo a que el INS Joan Oró pugui publicar 

imatges on jo aparegui realitzant activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

 

Signatura, 

 

 

 

 

Lleida, ......... de setembre de 20.... 

 

 

AUTORITZACIÓ SORTIDES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR (només menors d’edat) 
 

Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................. com a  pare/mare o tutor/a del meu 

fill/a …..…......................................................, autoritzo al meu fill/a per assistir a les activitats aprovades pel consell Escolar del 

Centre (excursions, conferències, activitats didàctiques fora del centre) i em faig responsable del comportament i 

conseqüències que pugui ocasionar. 

 

 

 

 

Signatura, 

 

Lleida, ......... de setembre de 20.... 
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INSTRUCCIONS DE PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL I LES TAXES: 
 
Aquest any NO cal enviar el resguard de pagament al centre. Però conserveu-lo per si hi ha algun 
problema i us és requerit més endavant. 

Per això és MÉS IMPORTANT QUE MAI INDICAR CORRECTAMENT: 
 

EL NOM/COGNOMS DE L’ALUMNE/A + EL CURS QUE REALITZARÀ EN 2020-21: 
 

Ex.: NOM COGNOM1 COGNOM2 CURS 
Ex. PERE BALLESTER ARDERIU 1r COND  

 
Si no es fa així, apareixeran a l’extracte bancari ingressos sense nom, constarà que no heu pagat i us 
haurem de reclamar el resguard per justificar el pagament. 
 
MITJANS DE  PAGAMENT: 
1. Via  web amb targeta de crèdit de qualsevol entitat: 
Aneu a la pàgina: https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003 
 

1. Introduir el codi d’entitat (7 xifres): 0689678 i “continuar” 
2. Introduir l’import indicat i nom, cognoms i curs de l’alumne/a i “continuar” 

Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 1r COND (o UF 1R) 
3. Introduir els 16 dígits de la tarja bancària i la data de caducitat i “continuar” 
4. Introduir el codi de seguretat de 3 xifres de la targeta (que sol estar a la part del darrere) i “conti-

nuar” 
5. Si tot ha funcionat correctament, rebreu un missatge dient “El seu pagament s’ha processat amb 

èxit”. Imprimiu el comprovant o guardeu-lo en pdf al vostre ordinador, per si us és requerit. 
 

2. Via  caixer automàtic de caixabank/codi de pagament a tercers: 
 
Amb el codi de barres o el codi de 7 xifres 0689678. 
Introduir l’import indicat + nom, cognoms i curs  
Exemple: PERE BALLESTER ARDERIU 1r COND  
Conserveu el comprovant per si us és requerit. 

     

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003
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