
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Damià Campeny 

Mataró 
Plaça dels Bous, 5  

 

 

CURS 2020/21 
1r BATXILLERAT 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 

 

 

Benvolguts/des, 
 
EL curs vinent inicieu una nova etapa educativa, del Departament d’Educació Física 
us volem informar de com s’estructurarà la matèria al llarg del curs i quines són les 
principals activitats que desenvolupareu: 
 

• Primers Auxilis (curs amb titulació pròpia realitzat per la Creu Roja) (1r i 2n 
trimestre) 

• Natació (instal·lacions del Club Natació Mataró) (finals del 1r trimestre i 2n 
trimestre) 

• Esports de muntanya (sortida amb raquetes de neu al Pirineu Català) 
• Esports nàutics (3r trimestre) 

 
Aquestes activitats curriculars tindran un cost que caldrà satisfer a secretaria del 
centre abans de l’inici del curs escolar. 
 
*Els alumnes que siguin repetidors de curs, han de tornar a realitzar la matèria 
d’educació física i seran avaluats de nou de tots els continguts a excepció del curs 
de Primers Auxilis, al qual hi estan obligats a assistir a totes les sessions, però 
conservaran la nota del curs anterior si aquesta era superior a 7. 
 
Cordialment, 
 
Departament d’Educació Física 
 
 
 

 
 
Nota: En el moment de la matrícula caldrà retornar degudament signats el full 2 i 
els documents de la Creu roja.  La resta de document els podeu lliurar un cop 
començat el curs, quan ho indiqui el professorat d’Educació Física. 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Damià Campeny 

Mataró 
Plaça dels Bous, 5

FULL D’AUTORITZACIONS, BATXILLERAT, 
2020-21 

En/na: .......................................................... amb DNI  ....................... com a pare/ 

mare/ tutor/a legal 

de l’alumne/a: .................................................................................................... del curs 

................... 

dono el meu consentiment a l’autorització referida més avall durant tot el 1r de 

BATXILLERAT(1) 

SI 
Autorització específica per l’activitat de piscina de la matèria 
d’Educació Física de 1r de Batxillerat NO 

AUTORITZO  que el meu fill/a  vagi directament a la piscina a les 8 del matí els dies que es farà allà la 
classe d’Educació Física i, que un cop acabada l’activitat,  torni sol/a a l’institut per començar amb 
puntualitat la classe de les 10 h. 

ASSUMEIXO la responsabilitat que es derivi dels fets i actes que pugui realitzar el meu fill/a  durant 
aquest temps. 

Signatura del 
pare, mare o 
tutor/a legal: 

Mataró,  a .............  .................... de 2020 

(1) Les famílies podran anul·lar aquesta autorització en qualsevol moment, presentant
una instància a Secretaria.



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Damià Campeny 

Mataró 
Plaça dels Bous, 5

Mataró, a  de  de 

Assumpte: SORTIDA A VALLTER amb RAQUETES DE NEU. 
Data sortida:  2n Trimestre 
Nivell:  1r BATX – Curs 2020/21. 
Responsable: Albert Navarrete. 
Mòbil institut:  650.965.526  

RECORDATORI DE LA SORTIDA A VALLTER 

Data sortida:   2n Trimestre 
Horari:    A concretar 
Punt de sortida / arribada:  Avda. Corregiment / Ronda Mossèn Jacint 
Verdaguer 
Lloc de l’activitat: Estació d’esquí - Vallter 2000 

Material que cal portar: Botes de muntanya impermeables(de mitja canya 
millor). 

Pantalons d’esquí o impermeables, jersei, anorac, 
guants per neu,... 
Ulleres de SOL i Crema de protecció solar ALTA. 
Motxilla: 2 litres d’aigua, esmorzar i dinar.  
Una muda (mitjons i samarreta de recanvi) 

AUTORITZACIÓ PARES / TUTORS LEGALS 

En/na ............................................................................................................................................................................... 

amb DNI ............................................................................... 

Com a pare/mare o tutor legal de l’alumne/a: 

Autoritzo a realitzar la sortida i l’activitat de raquetes a Vallter 2000 i deixo un 
telèfon de contacte per si hi ha alguna incidència i/o emergència a la sortida. 
Telèfon de contacte: ............................................................... 

Signatura i data 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Damià Campeny 

Mataró 
Plaça dels Bous, 5

Mataró, a  de novembre de 

Assumpte: ACTIVITATS NÀUTIQUES - EDUCACIÓ FÍSICA – 1r BATX 
Lloc activitat: Escola Vela Mataró  - Port de Mataró 
Data: 3r Trimestre 
Tipus: Formació Curricular d’ Educació Física 
Horari:  A concretar  

Benvolguts pares/mares, 

Us informem que els continguts curriculars de la matèria d’Educació Física al 
llarg del 3r trimestre, tindran lloc a l’Escola Vela Mataró, situada al Port de 
Mataró, on els alumnes desenvoluparan activitats esportives com la vela, el 
caiac i el pàdel sup. 

Aquestes activitats estaran guiades per especialistes del sector nàutic,  
gaudeixen d’una subvenció de l’Ajuntament de Mataró, i ofereixen una 
oportunitat única per a l’alumnat de la ciutat de Mataró de conèixer esports 
nàutics de la mà de professionals, a un cost reduït. 

Gràcies a la subvenció de l’Ajuntament, l’ajut de l’Ampa i l’Institut,  l’import de 
totes les sessions per abonar surt a 49 € / alumne, abonament que s’haurà de 
realitzar per l’ APP del centre. En cas de no veure el pagament dirigir-vos al 
secretari via l’e-mail app@idc.cat. 

És important que torneu signat aquest document, amb el qual autoritzeu al 
vostre fill/a a desplaçar-se sol/a en els trajectes pertinents entre l’Institut Damià 
Campeny i l’Escola Vela Mataró situada al Port de Mataró.  

Amb la signatura d’aquest document, autoritzeu al vostre fill/a a realitzar les 
diferents  activitats nàutiques a l’Escola Vela Mataró. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORITZACIÓ PARES / TUTORS LEGALS 

En/na ............................................................................................................................................................................... 

amb DNI ............................................................................... 

Com a pare/mare o tutor legal de l’alumne/a: 

Autoritzo a realitzar les activitats nàutiques que desenvoluparà el meu fill/a a la 
matèria d’educació física al llarg del 3r trimestre del curs 2020/21 a l’Escola 
Vela Mataró, situat al Port de Mataró. I autoritzo al meu fill/a a desplaçar-se 
sol/a en els trajectes pertinents entre l’Institut Damià Campeny i l’Escola Vela 
Mataró situada al Port de Mataró. 
Signatura i data 



Li informem que Vè. és destinatari d'aquesta comunicació perquè la seva adreça de correu electrònic es troba en un fitxer 
responsabilitat de Creu Roja Espanyola, la finalitat de la qual és el manteniment de la seva relació amb la nostra institució, així com 
l'enviament d'informació promocional dels nostres productes i serveis a les persones interessades. 
Exercici dels seus drets: Vè. Pot exercir els drets d'accés a rectificació, cancel·lació, oposició així com els continguts en el Capítol III del 
Reglament (UE) 2016/679), respecte de les dades personals que consten en el referit fitxer, a les següents adreces: Creu Roja 
Espanyola, att. DPO, Avinguda Reina Victoria, 26, 28003 Madrid, o a l'adreça de correu electrònic dpo@cruzroja.es 
De conformitat amb la Llei 34/2002 (LSSI), si Vè. no desitja rebre més comunicacions publicitàries, si us plau enviï'ns un correu 
electrònic amb la paraula BAIXA, a la següent adreça dpo@cruzroja.es 

AUTORITZACIÓ PER A MENORS 

Sr. / Sra. , major d’edat, 

amb DNI i amb domicili a 

carrer n. pis 

AUTORITZO en/na  nascut/da el  

I sobre qui exerceixo la pàtria potestat, perquè realitzi activitat formativa CREU ROJA 

ESPANYOLA A CATALUNYA i desenvolupi les tasques i activitats que en aquesta institució 

s’ hagin acordat. 

____________, de de 20__ 

En cas de ser necessari qualsevol comunicació i informació,  

SOL·LICITO que es realitzi mitjançant  la següent relació de contactes: 

Nom Cognoms Relació/ 

Parentiu 

Telèfon Mòbil 

Signatura (Pare, Mare o Tutor/a) 



  Procés: Inscripció 
  Document 6.3  - versió 7  

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
 

Cruz Roja Española , amb CIF Q2866001G, és titular del fitxer de dades personals d’alumnes registrat amb codi d’inscripció 1983370022 en 

l’Agència de Protecció de Dades. Tret contestació en contra, s’entén que vostè consent que les dades que ens facilita voluntàriament per la 

formalització i manteniment de la seva inscripció siguin incorporats al fitxer i tractats automàticament, així com la seva utilització en totes aquelles 
activitats i accions en les què intervingui la Institució. Queda informat que podrà exercir el dret d’accés, rectificació i oposició, dirigint un escrit a: 

Cruz Roja Española, apartat de correus 6053, 28080 Madrid 

  
 
Cal que ompliu la fitxa amb lletra majúscula i clara 
Cal que ompliu totes les dades de la fitxa, excepte les ombrejades 
 

Dades del curs   

Nom  del curs  Codi  

Total hores:  

Data d’inici:   

Lloc de 
realització: 

 

Dades de l’alumne/a: 

Nom:  Cognoms:  

NIF/NIE/Passaport:  
Sexe : 

Home
 

Dona
 

Adreça:   

Població:   codi postal: 

Data de naixement:  

Telèfon fixe:    Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica   

Canal de  
Procedència 
(com has conegut 
aquest curs ?) 

Mitjans comunicació
 

Amics / coneguts
 

Web Creu Roja
 

Web portals formatius / Quina?------------------
 

Voluntari/ària
                   

Altres /Quines ? ----------------------------------
 

                                                        (C.Cívics, Facultats,  etc) 
 
Signatura de l’alumne/a     Segell de Creu Roja 
 
 
 
 
      He llegit i accepto la normativa de cursos 
 
Cal recordar: 1.L’admissió a l’activitat formativa es farà:  Per rigorós ordre d’inscripció 
        Segons procés de selecció 
  2.Es considera inscrita una persona quan lliuri tota la documentació obligatòria. 

3.Si no s’assoleix el número mínim d’alumnes, la Creu Roja es reserva el dret d’anul·lar l’activitat 
formativa 48 hores abans del seu inici. En aquest cas, l’alumne/a queda inscrit/a en el proper curs o 
bé se li retorna l’import de la matrícula. 
4. Una vegada iniciat el curs no es retornarà l’import de la matrícula. 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

Resultat de l’avaluació             L’alumne/a és voluntari/ària 
 

  Apte  No apte  No Presentat  No acabat      Si No 
Observacions: 



  
    
 

 
 
 
NORMATIVA DE CURSOS 
 
QÜESTIONS PRÈVIES A L’INICI DEL CURS 
 
o MODALITATS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DEL CURS: 

- Online: Es realitzarà la inscripció i pagament a través del portal web www.cruzroja.es 
- Presencial: Només per formacions a empreses. 

TERMINIS DE PAGAMENT 
El pagament s’haurà d’efectuar prèviament a l’inici del curs. 
Les inscripcions que no hagin cursat pagament abans del termini establert no comporten reserva de 
plaça. 
En cas d’impagament detectat després de l’inici del curs, l’alumne l’haurà d’abandonar de forma 
immediata havent de retornar el material que se li hagi lliurat i sense dret a obtenció de titulació. 
 
o QUAN I COM ES POT ANUL·LAR UN CURS? 

La Creu Roja es reserva el dret d’anul·lar o ajornar qualsevol activitat formativa que no arribi a un mínim 
de 15 alumnes inscrits i pagats abans del seu inici.  
En aquest cas es permetrà a l’alumne matricular-se en un altre curs posterior o sol·licitar la devolució de 
l’import de matrícula abans d’un termini màxim de 6 mesos. 
 
QÜESTIONS DURANT EL CURS 
 
o L’ASSISTÈNCIA ALS CURSOS ÉS OBLIGATÒRIA? 

Diàriament es farà un seguiment de l’assistència al curs i, si no hi ha un mínim d’un 80%, l’alumne perd el 
dret a ser avaluat i per tant serà considerat NO APTE.  
 
o FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Només es consideraran faltes d’assistència justificades aquelles que siguin per causes de força major 
(presentant el corresponent certificat oficial acreditatiu). En cap cas es retornarà l’import de la matrícula 
una vegada començat el curs. 
En cas de no assistència (mínim al 80% del curs), i en cas de voler apuntar-se una altra vegada al curs, 
s’haurà d’abonar el 100% de l’import de la matrícula. 
Les persones becades que no assisteixin a un mínim del 80% del curs perdran la possibilitat de rebre més 
beques per a la realització de la formació. 

 
QÜESTIONS UNA VEGADA HA ACABAT EL CURS 
 
o ON I QUAN ES DONEN LES NOTES? 
Els monitors i monitores NO comunicaran les notes. Les notes s’informaran 7 dies naturals després de la 
realització de l’examen. 
Les notes es facilitaran a l’alumne  trucant al Servei d’Informació al telèfon 93 ____________. 
HI HA REVISIÓ D’EXAMEN/S? 
El mateix dia d’examen es donarà data i hora de revisió d’examen. Si l’alumne decideix venir a aquesta, 
ho haurà de comunicar a Informació, com a molt tard, 48 hores abans de la data. Si l’alumne no ha 
confirmat assistència a la revisió, no té dret a la mateixa. 
 
o SI ES SUSPEN UN CURS , HI HA RECUPERACIÓ? 

A cap activitat formativa hi ha recuperació, a tots els cursos només hi ha una única convocatòria. 
 
o QUÈ PASSA SI ES SUSPEN EL BLOC TEÒRIC O EL PRÀCTIC DEL CURS D’ASI ? 

En cas de suspendre el bloc teòric cal repetir el curs abonant el 100% de la quota. 
En cas de suspendre el bloc pràctic es guarda la nota durant 6 mesos. Per realitzar-la caldrà abonar la 
part corresponent (50% de la quota) sent necessària l’assistència al 80% de la part pràctica del curs. 
 
o QUE ES FA SI ES TORNA A SUSPENDRE EL BLOC PRÀCTIC? 

Si després de repetir el bloc pràctic es torna a suspendre , l’alumne haurà de tornar a fer el 100% del curs. 
 
o SI ES SUSPENEN EL BLOC TEÒRIC I PRÀCTIC, TÉ L’OPCIÓ A FER UN ALTRE EXAMEN? 

NO: cal repetir el curs abonant el 100% de la quota. 
 
o QUINA TITULACIÓ S’ENTREGARÀ ALS ALUMNES QUE SÓN APTES? 

A les accions formatives  ASI I es lliura certificat i diploma així com carnet. 
Als cursos externs fets a empreses, escoles i altres centres, es lliuren certificats i/o diplomes, no existeix 
la possibilitat d’emetre carnet. 
Als cursos monogràfics, reciclatges, equiparacions, i altres cursos de menys de 20 hores es fa lliurament 
de Certificat. En cap cas de Carnet i/o Diploma. 
 
Per qualsevol reclamació podeu demanar el full de reclamació a l’oficina on es realitza el curs. En cas que 
tingueu algun suggeriment, el podeu fer al finalitzar al curs mitjançant el qüestionari d’avaluació. 
 
                                                                 

http://www.cruzroja.es/
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