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MATRICULACIÓ CURS 2020-2021 
 
 
Per tal de formalitzar la matrícula del/la vostre/a fill/a cal que empleneu la següent 
documentació i ens la lliureu per correu electrònic a l’adreça: a8043747@xtec.cat. 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. El  full de matriculació. 
 

2. Sol·licitud d'ingrés i domiciliació del rebuts  l'AFA.   
 

3. Carta de compromís educatiu. 
 
4. Autorització del tractament d'imatges, veu i dades. 

 
5. Autorització d’ús del correu electrònic. 

 
6. Dues fotos mida carnet del/la nen/a. 

 
7. Entrevista inicial P3. 

 
 
Altra documentació específica (fotocòpia CATSALUT, llibre vacunació, informes 
mèdics, informes psicològics, sentències judicials...) s’entregarà la primera setmana 
de setembre. 
 
 

 

 
 

 
      

 
Les famílies que us incorporeu per primera vegada a l'escola (no teniu un fill gran al 
centre) podeu demanar   cita prèvia , per verificar la informació dels documents enviats i 
per recollir documentació complementaria. 

 
 
 

mailto:a8043747@xtec.cat
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,08043747


IMPRÈS DE MATRICULACIÓ

FITXA DE DADES  BÀSIQUES

ALUMNE:________________________________________________

Cognoms __________________________________ Nom ___________________

Data i lloc de naixement  __/___/___ Municipi ____________País  _____________

Nacionalitat ______________ DNI/NIE/Passaport (si el té) ___________________

Adreça actual ____________________________________ Codi postal _________

Telèfon  domicili familiar  ______________________________________________  

Escola de procedència________________________________________________

PRIMER TUTOR/A:_________________________________________

Cognoms __________________________________ Nom ___________________

DNI/Passaport _______________Nacionalitat______________________________

Data i lloc de naixement __/___/___ Municipi ____________ País  _____________

Data residència a Catalunya_____________Nivell d’estudis___________________

Llengua habitual __________________Professió ___________________________

Telèfon feina _______________ Altres telèfons ____________________________
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SEGON TUTOR/A:__________________________________________

Cognoms __________________________________ Nom ____________________

DNI/Passaport _______________Nacionalitat______________________________

Data i lloc de naixement __/___/___ Municipi ____________ País  ______________

Data residència a Catalunya_____________Nivell d’estudis___________________

Llengua habitual __________________Professió ___________________________

Telèfon feina _______________ Altres telèfons ____________________________

ALTRES DADES:________________________________________

1. Llengua en que après a parlar_____________________________________

2. Germans i/o altres familiars que conviuen amb l’alumne_________________

3. Aspectes sanitaris (medicina alternativa, malalties i al·lèrgies ....) que  puguin  
ser necessaris conèixer __________________________________________

4. Altra assegurança en cas de no disposar S.S._________________________

5. Cas d’estar separats els pares, qui té la tutela? ________________________

6. Adjunteu documentació de separació?_______________________________

7. Cal remetre informació per escrit al pare o mare que no té la tutela?________

Indiqueu l’adreça electrònica on cal fer arribar la 
informació______________________________________________________

  
Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 
Responsable del tractament: Direcció de l’escola
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora
Legitimació: Missió d’interès públic
Destinataris:  A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de
menors i  adolescents,  serveis  socials  i  protecció  de la  salut.  Als  ajuntaments  per  a  l’exercici  de les seves
competències en matèria de vigilància del compliment de l ’escolarització obligatòria. No cedirem les vostres
dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o se’ns doni consentiment explícit del pare/ mare
o tutor/a.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les ,oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
informació addicional a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/
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                                                                           AFA ESCOLA BALOO 

                               SOL·LICITUD D’INGRÉS A L’AFA 

DADES DEL NEN/A 

Nom i cognoms …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Curs   

 

En/Na (pare/mare/turtor-a)............................................................................................................................................................................... 

Data naixement......................................................................................................................................... DNI no.............................................. 

Adreça.................................................................................................................................................................. DP.......................................... 

Telèfon................................................................................ Professió................................................................................................................. 
 

Sol·licita ser membre de l'AFA de l’Escola BALOO                             (Signatura) 

                                                                  
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de proteció de dades de carácter personal, els informem que les seves dades personals serán incorporades al fitxer 

Alumnat Escola de l’AMPA, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa i la comunicació amb les famílies. L’òrgan responsable del fitxer és l’AMPA del centre educatiu. Podeu excercir els 

vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’AMPA: Carrer d’Harmonia, 37 08035, Barcelona, indicant clarament a l’assumpte “Exercici de dret LOPD”. 
 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA 

 

DADES BANCÀRIES 

 

Nom Entitat Bancària…………………………………………………………………………………………………………. 
Codi BIC 

        

 

Núm. Compte IBAN 

                             

 

Titular del compte………………………………………………………………………………………………………………….. NIF          

 

Adreça…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Postal       Població……………………………………………….email……………………………………………………………………………………… 

 

 

AUTORITZACIÓ 

En/na……………………......................................................................................................... Amb NIF 
         

 

                 Data i signatura del titular:  

 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació autoritzeu a l’ESCOLA BALOO i a l’AMPA DE L’ESCOLA BALOO a enviar ordres a la vostre entitat financera per debitar càrrecs al 

vostre compte i a la seva entitat financera  per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de l’ESCOLA BALOO i l’AMPA DE L’ESCOLA BALOO . Entre altres, 

teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la  vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de 

ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba 

a la seva disposició en la seva entitat. 

Forma de pagament X Pagament recorrent  Pagament únic 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

L'Escola Baloo estableix la seva acció educativa conjuntament amb les famílies dels 
infants, sobre una base de coresponsabilitat, col·laboració i respecte mutu per tal de 
mantenir, potenciar i garantir la coherència entre l'acció educativa que correspon a 
les famílies i la que correspon a l'escola en tant que centre educatiu. 

Aquesta carta vol expressar la voluntat explícita de tots els membres de la nostra 
comunitat educativa (famílies, mestres, equip de monitoratge i altres professionals 
de l'escola) de treballar en l'assoliment de l’èxit educatiu de tots i cadascun dels 
nens i nenes i que per això es comprometen a mantenir els nivells de relació i 
comunicació necessaris, en un entorn de respecte i de convivència. 

Els continguts d'aquesta carta es formulen en el marc d'una escola plural, 
participativa i oberta a tothom; que educa persones i que atén la diversitat dels seus 
alumnes. 

Per tant, conscients que l'educació dels infants implica l'acció conjunta de la família i 
de l'escola, Pilar Valls Orduna, directora de l'Escola Baloo i 
................................................................................................ pare, mare o tutor/a de 
l'alumne ................................................................................................ signem aquest 
document, el qual comporta l'acceptació del següents: 

 

COMPROMISOS 

Per part de l'Escola Baloo: 

 Facilitar una formació que possibiliti l'adquisició d'estratègies i aprenentatges 
significatius i funcionals a través de metodologies en que els nens i nenes 
siguin protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge. 

 Afavorir el desenvolupament de les diverses potencialitats cognitives, socials, 
físiques i afectives que contribueixin al desenvolupament integral de la 
personalitat dels infants. 

 Afavorir l'adquisició dels valors i el desenvolupament d'actituds que faciliten la 
convivència i el reconeixement de les persones, a través del diàleg, l'esperit 
crític i el consens dins d'una societat democràtica. 

  Informar les famílies dels aspectes pedagògics i metodològics generals de 
l'escola i de la concreció respecte a l'evolució del seu fill o filla i atendre les 
peticions d'entrevista que en facin. 

  Reflexionar sobre la nostra pròpia pràctica amb l'objectiu d'incorporar noves 
estratègies que millorin la nostra intervenció educativa  

 Facilitar i afavorir la participació de les famílies en la tasca educativa i projecte 
d'escola, respectant els diferents estils i àmbits de participació de totes i 
cadascuna de les mateixes. 
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 Revisar conjuntament amb les famílies el compliment d’aquests compromisos 
i, si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar de 
l'Escola. 

Per part de la família 

 Conèixer, respectar i compartir els trets fonamentals de l'Escola i el seu 
projecte educatiu. 

 Compartir amb l'Escola la tasca educativa del meu fill i/o filla i afavorir les 
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu de l'Escola. 

 Instar al fill/filla perquè gaudeixi de les activitats escolars, compleixi les 
tasques encomanades a l'Escola i a casa i que col·labori activament en la 
dinàmica escolar fent un bon ús dels materials i de les instal·lacions. 

 Vetllar per garantir els hàbits d'higiene, d'ordre i d'assistència a l'Escola amb 
regularitat i puntualitat del fil/ filla i informar a l'Escola de les absències.  

 Facilitar a l'Escola les informacions del fill/filla que siguin rellevants per al seu 
procés d’aprenentatge. 

 Utilitzar els canals de comunicació de que disposa l'Escola sempre que es 
consideri necessari en relació a la formació del fill/filla. 

 Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació 
que formuli l'Escola i confirmar l’assistència o la impossibilitat d’assistir a la 
reunió. 

 Participar en el projecte d’Escola i col·laborar d'acord amb les meves 
disponibilitats a les activitats generals organitzades. 

 Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels 
compromisos de la carta i, si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el 
Consell Escolar de l'Escola. 

 

L'Escola        La família 

(pare, mare o tutor/a) 

 

Signatura        Signatura 

 

 

Barcelona, ….....................juny del 202...... 



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT  D'IMATGES, VEU I DADES

Benvolgudes famílies:

L’escola disposa a internet d’un espai web (www.escolabaloo.cat)   i  de comptes oberts a xarxes
socials  on  informa  i   fa  difusió   de  les  seves  activitats  escolars  lectives,  complementàries  i
extraescolars. 
En aquests espais es poden publicar imatges i/o vídeos en les quals apareguin, individualment o en
grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per el
reglament europeu (UE) 2016/679 del Parlament i  del Consell,  de 27 d'abril  de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades,  la direcció d’aquest  centre  demana el  consentiment als pares,  mares o tutors
legals per poder publicar continguts on apareguin els seus fills i filles  i siguin clarament identificables.

DADES DE L’ALUMNE/A I DELS PARES O TUTORS

Nom i cognoms de l’ alumne/a ________________________________________________________

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne ___________________________________

DNI o passaport del pare, mare o del/de la  tutor/a legal de l’alumne:___________________________

Autoritzo :
 - Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies escolars lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades i publicades en:
  . La pàgina web i xarxes socials del centre,
 . Filmacions destinades a difusió pública no comercial,

. Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

. Presentacions digitals    

- Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais de comunicació 
pública amb finalitat educativa.
 
         Sí            No                  [ marqueu l'opció amb X]                                                 

Signatura,   

Barcelona , …… d…………………. de 202.. 

AVIS MOLT IMPORTANT: Aquesta autorització serà vàlida per a tota la vida escolar de l'alumne/a si
no hi ha indicació en contra que s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre
Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 
Responsable del tractament: Direcció de l’escola
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora
Legitimació: Missió d’interès públic
Destinataris:  A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de
menors i  adolescents,  serveis  socials  i  protecció de la  salut.  Als  ajuntaments  per  a  l’exercici  de les seves
competències en matèria de vigilància del compliment de l ’escolarització obligatòria. No cedirem les vostres
dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o se’ns doni consentiment explícit del pare/ mare
o tutor/a.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les ,oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC

Benvolgudes famílies:

L’Escola  Baloo estableix la seva acció educativa conjuntament amb les famílies dels infants sobre una base de
coresponsabilitat, col·laboració i respecte per tal de garantir la coherència entre l’acció educativa que correspon
a les famílies i la que correspon a l’Escola en tant  que  centre educatiu.

En aquesta tasca educativa conjunta, la comunicació i el traspàs d’informació entre famílies i escola esdevé
bàsica per mantenir els nivells de relació necessaris.

L’Escola utilitza, entre altres, l’ús del correu electrònic com a mitjà per a enviar circulars, aviso i notes de forma
regular a les famílies. Per tant, us demanem que accediu a facilitar-nos les dades del vostre correu electrònic.

DADES DE L’ALUMNE/A I DEL PARES, MARES O TUTORS

Nom i cognom de l’alumne _______________________________________________________________

Nom i cognoms del pare/mare o tutor ___________________________________D.N.I _______________

Autoritzo l’ús de les adreces de correu electrònic per a les trameses d’ informacions i comunicats generals de 
l’Escola i de l’AMPA :   

SI      NO    (marcar  l’opció)

Adreça de correu electrònic on voleu rebre les informacions o comunicacions: (recordeu fer la 
lletra clara i entenedora)

Nom del pare/mare o tutor__________________________________________________________

Correu electrònic _________________________________________________________________

Nom del pare/mare o tutor  _________________________________________________________

Correu electrònic _________________________________________________________________

Barcelona ______ de ____________________de 20__

Signatura:

AVIS MOLT IMPORTANT: Aquesta autorització serà vàlida durant tota la vida escolar de l'alumne/a, si no hi ha
indicació en contra que s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre.

Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 
Responsable del tractament: Direcció de l’escola
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora
Legitimació: Missió d’interès públic
Destinataris:  A les administracions i  entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i
adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria
de vigilància  del  compliment  de l  ’escolarització  obligatòria.  No cedirem les  vostres  dades  personals  a  tercers,  llevat
estiguem obligats per una llei o se’ns doni consentiment explícit del pare/ mare o tutor/a.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les ,oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
informació addicional a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/
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Entrevista familiar inicial 
 
 

Alumne/a:                                                                                      Curs: 

Lloc i data de naixement: 

Adreça 

Telèfon:                            mòbil mare:                       mòbil pare: 

 
Aspectes familiars 
 

nom edat Lloc de naixement professió 

pare    

mare    

 
germans 

    

   

   

 
Qui viu a casa? 

Amb qui passa la major part del temps? 

Altres persones que es fan càrrec del nen/a 

Situacions especials dins la família 

Llengua que utilitzeu habitualment… 

• Entre els pares: 

• Fill/pare: 

• Fill/mare: 

• Entre els germans: 

 
Aspectes evolutius 
 
Evolució de l’embaràs ………………………………………………………………………………………… 

Part: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Quan va començar a parlar? ………………………………………………………………………………. 

 Considereu que parla correctament? ………………………………………………………. 

Quan va començar a caminar? ……………………………………………………………………………. 

 Considereu que té alguna dificultat? ………………………………………………………. 

Control d’esfínters: 

es fa pipí de dia? …………………………….   es fa pipí a la nit? ………………………. 

Se li escapa la caca? ……………………… necessita ajuda per anar al wc?..... 



Malalties, al·lèrgies, intoleràncies, accidents importants ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hàbits alimentaris 

 Menja sol? ……………………………………………………………………………………………….. 

 Té gana? …………………………………………………………………………………………………… 

 Li agrada la varietat de menús? ………………………………………………………………. 

 Utilitza xumet? ……………………………………  Quan? ………………………………………. 

 Pren biberó? ……………………………………….  Quan? ………………………………………. 

 

Primers aprenentatges 

Ha anat a l’escola bressol? ……………..... Quina? ………………………………………………… 

Si no anava a l’escola bressol, qui se’n feia càrrec? …………………………………………. 

A quina edat va començar? ………………………………………………………………………………… 

Quin horari feia? …………………………………………………………………………………………………. 

Llengua utilitzada a l’escola bressol …………………………………………………………………. 

Hi anava content/a? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Definiu el vostre fill o filla amb poques paraules 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observacions 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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