Generalitat de Catalunya
Departament d’ensenyament
ESCOLA EL BOSC DE LA PABORDIA
Carrer Riera de Mus,19B
17003 Girona
Tel 972941385
b7009126@xtec.cat

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA
E S C O LA EL BOS C DE LA P A B O R D I A

DADES GENERALS
Noms i cognoms de L'ALUMNE/A:
Lloc i data de naixement:
DNI/NIE/Passaport:
Adreça postal:
Noms i cognoms de FAMILIAR 1:
Lloc i data de naixement:
DNI/NIE/Passaport:
Professió:
Noms i cognoms de FAMILIAR 2:
Lloc i data de naixement:
DNI/NIE/Passaport:
Professió:

TELÈFONS DE CONTACTE:
*(tingueu en compte que serà l’eina bàsica de comunicació a través de l’APP
ToKApp on rebreu totes les notificacions i informacions. En el cas de voler rebre-ho
en més d’un dispositiu, feu.-ho constar).

ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE:
**(cal que especifiqueu de qui són. Per exemple; avis, tiets..).

CORREUS ELECTRÒNIC:
*

(cal especificar de qui és cada correu)
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QÜESTIONARI GENERAL

o Quina és la llengua materna i familiar?

o Té germans/es? En cas afirmatiu especificar l’edat.

o A quina Escola Bressol ha anat? Us van donar algun informe? (si és el cas,
adjunteu una fotocòpia).

o Com definiríeu al/a la vostre/a fill/a? (Actitud, autonomia, comportament,
gestió de conflictes, jocs que li agraden...)

o Ha patit o pateix alguna al·lèrgia o malaltia greu?

o Controla els esfínters? (recordem que per assistir a l’escola s’ha de tenir
un cert control d’esfínters i s’haurà d’assistir sense bolquer, a no ser que
hi hagi alguna causa mèdica justificada).

OBSERVACIONS O ASPECTES A COMENTAR:

2

Generalitat de Catalunya
Departament d’ensenyament
ESCOLA EL BOSC DE LA PABORDIA
Carrer Riera de Mus,19B
17003 Girona
Tel 972941385
b7009126@xtec.cat

AUTORITZACIONS
A continuació trobareu les diferents autoritzacions necessàries per la matriculació.

AUTORITZACIÓ D’IMATGE
El centre 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/veu en què apareguin,
individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.
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, sabre el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d'aquest centre
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos
on surtin els seus fills/es que hi siguin clarament identificables.

AUTORITZO:
Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos (mitjançant gestors
de vídeos i imatges online) corresponents a activitats escolars lectives, complementàries
i extraescolars organitzades pel centre i publicades en la pàgina web i els blocs de
l'escola, així com en revistes I publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre i en
conferències divulgatives preparades pels mestres, premsa i revistes.

Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en aquests espais de
comunicació amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

Que en els webs o blocs i revistes editades pel centre hi consti les inicials del vostre/a
fill/a.

SI

□

NO

□

Signatura, nom del/de la familiar, lloc i data.
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AUTORITZACIÓ DE CONSUM D’ALIMENTS
Autoritzo que el meu fill/a pugui consumir els aliments en les celebracions o tallers que
portem a terme al centre durant tota la seva escolarització.

SI

□

NO

□

Signatura, nom del/de la familiar, lloc i data.

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES
Autoritzo que el meu fill/a assisteixi a totes les sortides que es realitzin durant la seva
escolarització. També accepto i delego, a tots els efectes, a actuar conseqüentment, en
cas d’urgència, en la meva absència.

SI

□

NO

□

Especificar:
Número de la targeta de la Seguretat Social d’alumne/a:
Al·lèrgies:
Observacions:

Signatura, nom del/de la familiar, lloc i data.
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AUTORITZACIÓ DE TRASLLAT A UN CENTRE D’ASSISTÈNCIA MÈDICA
Autoritzo que en horari escolar de 9h a 5h, incloent l’horari de menjador, en cas
d’urgència, i sempre que no s’hagi pogut localitzar a cap responsable de l’alumne/a,
aquest pugui ser traslladat al centre assistencial que convingui (CAP, Hospital...) el més
aviat possible perquè pugui ser atès en les condicions més adients.

SI

□

NO

□

Signatura, nom del/de la familiar, lloc i data.

DECLARACIÓ SOBRE L’OPCIÓ PER REBRE L’ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ O
L’ATENCIÓ EDUCATIVA ALTERNATIVA PER A L’ALUMNAT DE NOU INGRÉS AL
CENTRE.

Declaro:
(marcar la casella corresponent)

o Que el meu fill/a rebi l’ensenyament de la religió catòlica. □
o Que no vull que el meu fill/a rebi l’ensenyament de la religió però si l’educació en
valors.

□

Signatura, nom del/de la familiar, lloc i data.
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CARTA DE COMPROMÍS
La llei d'educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, estableix que "Els centres, en el
marc del que estableix el títol i d'acord amb llurs projectes educatius, han de formular
una carta de compromís educatiu, en la qual han d'expressar els objectius necessaris
per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats
educatives. Compromís suposa assumpció de responsabilitats, tant per part de/
professorat com de les famílies.

Per tant, amb aquesta carta de compromís educatiu volem posar de relleu aquells
aspectes que són assumits i valorats per tota la comunitat educativa, que regeixen el
funcionament de la nostra escola i que estan inclosos dins el Projecte Educatiu.

Les persones sotasignades, Anna M. Nadal i Farreras directora de l’escola El Bosc de la
Pabordia i el/la progenitor/a o tutor/a de l’alumne/a, reunits a la localitat de Girona,
conscients que l’educació dels infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de
l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents
compromisos.

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Informar a les famílies d’aspectes generals del centre i específics respecte als
seus fills/es.
2. Facilitar i afavorir la participació de les comunitat educativa en el projecte
d’escola (els cafès tertúlia, l’Ara ens toca a nosaltres, comissió mixta de
biblioteca, les famílies com a models lectors...)
3. Posar en pràctica les metodologies que possibilitin que l’infant sigui el
protagonista

del

seu

procés

d’aprenentatge,

afavorint

l’aprenentatge

competencial.
4. Treballar per aconseguir l’assoliment per part del nostre alumnat de les següents
destreses: adquirir esperit d’observació i recerca fomentant la manipulació,
formulació d’hipòtesis, raonament, experimentació, conèixer i saber utilitzar els
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diferents llenguatges (oral, escrit, matemàtic, plàstic, musical, corporal i digital).
5. Donar una bona competència de comunicació en les llengües catalana,
castellana i anglesa.
6. Mantenir-nos en constant formació, participant en jornades, cursos de formació i
intercanvi d’experiències tot buscant espais i moments per la reflexió
pedagògica.
7. Continuar treballant perquè la comunitat educativa sigui sensible a una bona
sostenibilitat ambiental i una bona educació en l’alimentació saludable (mantenir
el distintiu d’escola verda i seguir el calendari d’esmorzars saludables).
8. Treballar per un món millor, tot respectant els valors de convivència, el
reconeixement de les persones, l’esperit crític a partir del diàleg i el consens.
9. Dotar a l’alumnat d’eines d’autonomia i autogestió per resoldre situacions
habituals i conflictes de manera reflexiva i positiva.
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si
s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar.

Per part de la família

1. Conèixer, respectar i compartir el Projecte Educatiu del centre.
2. Mantenir una bona comunicació amb les mestres, interessant-se pel treball i el
rendiment del seu fill/a.
3. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants pel procés
d’aprenentatge.
4. Compartir amb el centre educatiu del fill/a i desenvolupar i afavorir les
complicitats que siguin necessàries per aplicar el Projecte Educatiu de centre.
5. Fomentar en el seu fill/a actituds de respecte vers la comunitat educativa ( els/les
companys/es, el personal docent, el personal no docent i les famílies de
l’escola).
6. Comprometre’s a treballar perquè el seu fill/a es mostri sensible a una bona
educació ambiental i una bona educació en la alimentació saludable (col·laborar
en mantenir el distintiu d’escola verda i seguir el calendari d’esmorzars
saludables).
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7. Assistir a les entrevistes individuals i reunions de grup que marqui l’escola.
8. Vetllar per garantir l’assistència i la puntualitat dels fills/es.
9. Participar en la mesura de les seves possibilitats en aquelles activitats que
proposi el centre.
10. Fomentar la cultura de l’esforç fent que els/les vostres fills/es es responsabilitzin
de les tasques encomanades per l’escola (llegir cada dia, portar els deures,
portar el material sol·licitat, seguiment de l’ús de l’agenda...)
11. Fomentar l’autonomia i el control d’esfínters, ja que per assistir a l’escola cal ferho sense bolquer.

COM PODEU AFAVORIR UNA MILLOR EDUCACIÓ DELS VOSTRES FILLS/ES...
o

Potenciar el diàleg.

o

Ajudar-los a buscar informació, explicar i compartir cerques, anar a la biblioteca,
descobrir plegats i emocionar-se en el procés.

o

Animar-los a col·laborar en les tasques de casa.

o

Fomentar la imaginació, la memòria, la creativitat, donar via lliure a l’expressió...

o

Evitar estimular-los contínuament. Permetre que s’avorreixin. L’avorriment és un
dels estímuls més forts de la creativitat.

o

Potenciar l’autoestima en la justa mesura, valorar allò que fan, sense
sobrevalorar.

o

Evitar la sobreprotecció, l’autojustificació... perquè a la llarga pot generar no
protecció.

o

Portar una línia lògica i coherent a l’hora de fer i actuar. Fixar límits clars i dins
d’aquests límits donar llibertat.

o

Fomentar el respecte.

o

Ensenyar-los a no tenir por a l’error i a no avergonyir-se de la seva confusió.
Veure l’error com una oportunitat de millora.

I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu:

Per part del centre

Per part de la família

(Directora del centre)

(mare, pare o tutor legal)

NADAL I
FARRERAS,
ANNA MARIA
(FIRMA)

Signat digitalment
per NADAL I
FARRERAS, ANNA
MARIA (FIRMA)
Data: 2022.02.23
12:43:21 +01'00'
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CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA
Havent llegit i omplert la documentació anterior, confirmo la matrícula per el curs
____________________

I perquè així consti,

Signatura, nom del/de la familiar, lloc i data.
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