Escola Bressol Municipal La Cadireta

Joan Ponç,2
08294 El Bruc
Tel. 93 771 06 72
a08063230@xtec.cat  https://blocs.xtec.cat/lacadireta/

FITXA DE MATRÍCULA

CURS .........................
GRUP ......................

DADES PERSONALS DE L’INFANT
Nom ...............................................................................
Cognoms ........................................................................
Data de naixement ........................................................
Adreça ...........................................................................
Població ........................................................................
Telèfons ........................................................................
Autoritzo a l’Ajuntament del Bruc i a la Direcció del Centre a practicar totes les notificacions,
comunicacions i altres informacions en que sigui interessat/da, mitjançant l’adreça de correu
electrònica següent .........................................................................................................................
DADES PERSONALS DE LA FAMÍLIA
Nom del pare ....................................... Cognoms del pare .............................................................
Data de naixement ......................................... D.N.I. .......................................................................
Adreça .............................................................................. Població ................................................
Telèfons del lloc de treball ...............................................................................................................
Nom de la mare ................................ Cognoms de la mare ............................................................
Data de naixement ......................................... D.N.I. .......................................................................
Adreça .............................................................................. Població ................................................
Telèfons del lloc de treball ...............................................................................................................
Nº COMPTE BANCARI (IBAN) ...........................................................................................................
DADES D’INTERÈS
1
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Nombre de residents a la unitat familiar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dades mèdiques a tenir en compte:

Llengua familiar:
Matriculat en altres centres:
Horari que farà l’infant:
El Bruc, a ............................ d ............................................. de 20 .........................
Signatura i D.N.I. (pare, mare, o tutor que fa la matriculació)

D’acord amb la Llei 15/199, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses al Registre de
documents de l’Ajuntament del Bruc per al seu tractament informàtic.

2

Escola Bressol Municipal La Cadireta

Joan Ponç,2
08294 El Bruc
Tel. 93 771 06 72
a08063230@xtec.cat  https://blocs.xtec.cat/lacadireta/

CURS .........................
AUTORITZACIÓ DE SORTIDES

Nom alumne/:__________________________________________________________________
Nom del pare/ tutor:_____________________________________________________________
D.N.I._________________________________________________________________________
Nom de la mare/ tutor:___________________________________________________________
D.N.I._________________________________________________________________________

AUTORITZEM que el/la nostre/a fill/a, alumne/a de l’Escola Bressol Municipal La Cadireta,
assisteixi a les sortides que es realitzin per l’entorn.

SIGNATURA

El Bruc, a ........... d .............................................. de 20.......
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CURS .........................
AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

Jo, .................................................................................., amb D.N.I. ..............................................,
com a mare/pare i/o tutor legal del nen/a, .............................................................................
AUTORITZO a les educadores de l’Escola Bressol Municipal La Cadireta a donar-li en cas de febre
superior a 38º la dosi indicada d’Apiretal i/o Dalsy.
Medicament ............................................................. Dosi ...............................................................

Aquest medicament només s’administrarà en cas que la febre sigui superior a 38º i trigueu una
estona en venir-los a buscar.

 Recordeu que a l’escola no administrem cap altre medicament si no és valorat com
excepcional en funció de la necessitat de l’infant, i per aquests casos cal documentació
adiccional

SIGNATURA

El Bruc, a ........................ d ........................................... de 20...........
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CURS .........................
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMAGE DE L’ALUMNE/A
Nom alumne/:__________________________________________________________________
Nom del pare/ tutor:_____________________________________________________________
D.N.I._________________________________________________________________________
Nom de la mare/ tutor:___________________________________________________________
D.N.I._________________________________________________________________________
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 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, l’Ajuntament del Bruc i l’Escola bressol municipal La Cadireta, demanen el consentiment als
pares, mares i/o tutors legals per publicar fotografies i/o vídeos on surtin els seus fills i/o filles que siguin
clarament identificables durant la realització d’activitats organitzades pel centre durant el curs 20182019 (període de validesa curs 2018-19)

AUTORITZEM,
Que la imatge del nostre infant pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
 Revistes, articles o publicacions locals o comarcals Si
No
 Presentacions digitals
Si
No
 Publicacions relacionades amb el Projecte de motivació lectora Si
No
 Espai web de l’Ajuntament i butlletí municipal Si
No
 Facebook de l’escola
Si
No
 Bloc de l’escola
Si
No
 Drive
Si
No
**(si no es dona autorització no es podrà accedir a l’arxiu per compartir fotos)**
En tot cas, la família disposa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació,
rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció del centre.
SIGNATURA,
El Bruc, a ........................ d ........................................... de 20...........
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CURS .........................
AUTORITZACIÓ DE SERVEI DE MENJADOR

Jo, .................................................................................., amb D.N.I. ..............................................,
autoritzo el meu fill/a, ............................................................................. a fer ús del servei de
menjador de l’escola ofert per Cuines TM.

Si estic interessat



No estic interessat



Data que començaria a fer ús del servei de menjador ........................................................

SIGNATURA

El Bruc, a ........................ d ........................................... de 20...........
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CURS .........................
AUTORITZACIÓ RECOLLIDA INFANTS
Nom alumne:_________________________________________________________________
Nom del pare/ tutor:_____________________________________________________________
D.N.I._________________________________________________________________________
Nom de la mare/ tutor:___________________________________________________________
D.N.I._________________________________________________________________________
AUTORITZEM a recollir al nostre nen/a a les següents persones:
_______________________________________________________D.N.I. _________________
_______________________________________________________D.N.I. __________________
_______________________________________________________D.N.I. __________________
En cas extraordinari que hagi de recollir al vostre fill/a una persona no autoritzada caldrà avisar
per telèfon a l’escola i donar el D.N.I. de la persona que fa la recollida (Li podrem demanar
identificar-se si no la coneixem)
**Si és un menor d’edat que ha de fer la recollida de l’infant, caldrà demanar una autorització
expressa a la direcció del centre**
SIGNATURA

El Bruc, a ........................ d ........................................... de 20...........
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CURS .........................
ACCEPTACIÓ NORMATIVA DEL CENTRE
 Cal respectar l’horari d’entrada i sortida de l’escola.
 Els infants que es quedin al menjador han de fer ús obligatori del servei de càtering.
 Les reunions amb les tutores d’aula s’hauran de demanar amb previ avís.
 No s’admeten llaminadures al centre.
 No es poden dur clips o gomes petites a l’escola per risc d’ennuegament.
 Els infants que no assisteixin a les sortides programades, no podran venir a l’escola, ja que la
seva tutora estarà amb la resta del grup – classe.
 No es poden dur joguines de casa.
 No s’administrarà cap medicament a l’escola excepte el Dalsy o Apiretal en casos concrets.
 Si el nen/a marxa de l’escola amb febre haurà de romandre tot el dia següent en observació
a casa per prevenir possibles contagis.
 Un infant malalt no podrà assistir a l’escola en cas de:
-

Febre superior a 37,5º.
Brutícia o manifesta manca d’higiene.
Diarrea.
Conjuntivitis.
Paràsits al cap (polls).
Infeccions o aftes a la boca.
Erupcions i malalties de la pell (fong).
Malalties víriques i/o contagioses (bronquitis, amigdalitis...)

A la tornada a l’escola, la tutora podrà sol·licitar el certificat mèdic conforme l’infant ja està
recuperat i no hi ha perill de contagi.
SIGNATURA
El Bruc, a ........................ d ........................................... de 20.........

8

Escola Bressol Municipal La Cadireta

Joan Ponç,2
08294 El Bruc
Tel. 93 771 06 72
a08063230@xtec.cat  https://blocs.xtec.cat/lacadireta/

CURS .........................
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, Anna Castro Posse, com a directora de l’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA CADIRETA i en/na............................................................................................com
a

mare,

pare,

tutor,

tutora,

amb

D.N.I.

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

l’alumne/a..........................................................................,

de

conscients que l’educació dels

infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís
educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS
Per part del centre
1.

Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’infant.

2.

Vetllar per fer efectius els drets bàsics del infant en l’àmbit escolar.

3.

Vetllar pel respecte mutu en l’esdevenir de la convivència escolar.

4.

Posar a l’abast de la família el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament
de centre.

5.

Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les
necessitats específiques de l’infant i mantenir-ne informada la família.

6.

Mantenir comunicació regular amb la família, per informar-ne de l’evolució del
desenvolupament personal de l’infant.

7.

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la
família.

8.

Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i , si s’escau, el
contingut, al llarg del curs escolar.

9.

Posar a disposició de la família els documents de centre.
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Per part de la família
1.

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer les competències assignades al
professorat, i personal del centre.

2.

Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats
necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3.

Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que
afecten a la higiene, la salut, la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes.

4.

Respectar els horaris d’organització del centre per al seu bon funcionament.

5.

Respectar la normativa vigent relacionada amb les malalties dels infants que regulen la
seva estada al centre.

6.

Facilitar a la tutora de l’infant, les informacions d’aquest/a que siguin importants per al
seu procés de desenvolupament personal.

7.

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació formulades pel
centre.

8.

Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el desenvolupament personal de l’infant.

9.

Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta
i, si s’escau, el contingut, al llarg del curs escolar.

10. Responsabilitzar-se de la informació que afecta el dia a dia al centre escolar, delegant, en
tot cas, aquesta responsabilitat en la persona de confiança o familiar que ve a recollir a
l’infant.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
Pel centre: Anna Castro Posse (Directora)

La família, (pare, mare o tutor/a)

El Bruc, a ........................ d ........................................... de 20...........
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