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MATRÍCULA 1r ESO CURS 2021/2022 

 
 
Període de matriculació: del 14 al 18 de juny  
 
 
HORARI 
 

 

 
 
 
Documentació necessària 

 

 No cal presentar la documentació que ja es va lliurar en el període de preinscripció. 
 
1. Fitxa de dades personals i acadèmiques emplenada. 
2. Full d’autoritzacions 
3. Carta de compromís educatiu. 
4. Resguard d’ingrés de la quota de material. 
5. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (obligatori a partir dels 14 anys). 
6. Fotocòpia de la targeta sanitària individual TSI. 
7. Fotocòpia del carnet de vacunacions. 
8. Una fotografia tipus carnet amb el nom i els cognoms al darrera. 
9. Fotocòpia de la sentència de divorci (si escau). 
 
 
Molt important 

 
 
a) Les fotocòpies dels documents s’hauran de portar fetes. 

 
b) No es formalitzarà cap matrícula si no es presenta la totalitat de la documentació demanada. 
 
c) Si voleu entrevistar-vos amb la direcció del Centre en el moment de formalitzar la matrícula del 

vostre fill o filla cal que demaneu dia i hora. 
                  
 
 
 
 
 
 

Dilluns 14 
 

Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 

09h a 14h 09h a 14h 
16h a 20h 

09h a 14h 
 

09h a 14h 
 

09h a 14h 
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Fitxa de dades personals i acadèmiques 
 
Any escolar 2021-2022 -  Curs ............... ESO 

                                                         
 
Dades personals de l’alumne/a 

 
Nom: ........................................ Cognoms: ..................................................................... 

DNI: .................................................... Data naixement:.................................................. 

Municipi naixement: ............................................ Nacionalitat: .......................................  

Adreça: ............................................................................................................................ 

Municipi residència: ............................................................. Codi Postal: ...................... 

 

Dades mare/pare/tutor legal de l’alumne/a 

 

Nom i cognoms mare: .................................................................................................... 

DNI mare: ................................ Telèfon/s mare: ........................................................... 

Correu electrònic mare: .................................................................................................. 

Nom i cognoms pare: .................................................................................................... 

DNI pare: ................................ Telèfon/s pare: ............................................................. 

Correu electrònic pare: .................................................................................................. 

 

Dades acadèmiques 

 

Curs anterior: .............. Centre procedència: .................................................................. 

L’alumne/a ha d’escollir una de les dues opcions següents (poseu-hi una creu): 

 

   Religió 

Cultura i valors ètics 
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Autoritzacions curs 2021-2022 

 

El pare/mare/tutor/a: ......................................................................... amb DNI:................... 

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

    Autoritzo 

1. Medicaments i malalties     Sí   No  

A prendre, a criteri de la direcció del centre educatiu, analgèsics (paracetamol) i poder 
tractar les ferides amb desinfectants (iode).  

Quan l’alumne/a hagi de seguir temporalment un tractament mèdic ho haurà de 
comunicar al centre educatiu i portar la medicació.  

Així mateix us informo que l’alumne (assenyaleu la casella amb una X): 

Pateix malaltia o al·lèrgia que requereix algun tractament especial (porteu-nos còpia 

de l’informe mèdic). 

No pateix cap malaltia o al·lèrgia. 

    Autoritzo 

Ús de servei, recursos digitals i de la pròpia imatge Sí   No 

A que el centre educatiu gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als 
recursos i serveis d’Internet utilitzats i ,a més, pugui aparèixer en fotografies i filmacions 
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars 
organitzades pel centre educatiu i destinades a difusió pública no comercial per al treball 
acadèmic i amb finalitats pedagògiques. 

A que puguin aparèixer filmacions i fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit 
educatiu i xarxes socials (Facebook, Instagram, etc...) amb finalitats pedagògiques. 

Cal tenir present que el centre no es fa responsable de l’ús indegut dels recursos 
esmentats i dels continguts per part dels usuaris. 

   Autoritzo 

2. Desplaçaments i sortida del poliesportiu Sí No 

A que faci els desplaçaments a peu necessaris al Pavelló Poliesportiu Municipal (situat 
al C/ Eduard Fontserè s/n de Tiana) per fer l’assignatura d’educació física en aquest 
recinte i, si és el cas, a altres instal·lacions municipals dins la zona d’emplaçament del 
Centre educatiu. 

Que, sota la meva responsabilitat, en finalitzar les sessions d’educació física al Pavelló 
Poliesportiu Municipal, i coincidint amb l’última hora del matí, pugui marxar sense passar 
per l’Institut. 
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  Autoritzo 

 

3. Sortides aprovades pel Consell Escolar  Sí No 

A que faci les sortides obligatòries d’un dia aprovades pel Consell Escolar del Centre, 
proposades per cada matèria i comunicades d’antuvi per correu electrònic durant tot el 
curs escolar.  

A més, assumeixo totes les responsabilitats legals que se’n puguin derivar de les 
activitats realitzades durant la sortida i delego la custòdia del meu fill/a en el professorat 
acompanyant del grup i autoritzo les decisions medico-quirúrgiques que fóra convenient 
aplicar en cas d’urgència, sota la direcció facultativa pertinent. 

 

  Autoritzo 

 

4. Desplaçaments per l’entorn del Centre    Sí                            No 
 
A que pugui sortir del centre educatiu dins l’horari lectiu per realitzar activitats 
educatives, tallers, representacions musicals o teatrals, exposicions i lliuraments de 
premis dins del municipi i sempre que hagi estat comunicada d’antuvi per correu 
electrònic l’activitat que es vol realitzar.  

 

Observacions (Anoteu el que considereu oportú): 

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

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

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

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

 

 

Signatura: 

 

 

 

Tiana, ........................... de/d’ .......................................... de 2021 
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Carta de compromís educatiu 
 

 
En Josep Gimeno i Rivero, director de l’Institut Tiana,   
i el pare/mare/ tutor/a (nom i cognoms) ________________________________________________   
de l’alumne/a (nom i cognoms) _______________________________________________________           
reunits a la localitat de Tiana en data _________________________ conscients que  l’educació dels 
joves implica l’acció conjunta de la família i del Centre, signem aquesta carta de compromís educatiu, 
la qual comporta els compromisos següents: 

 
Per part del centre 

 
Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o 
alumna. 
  
- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna al Centre. 
 
- Informar l’alumne o alumna dels seus deures.  
 
- Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, 
sempre que no atemptin contra els drets de les persones o impedeixin la realització de les activitats 
curriculars. 
 
- Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del Centre. 
 
- Donar a conèixer a les famílies les instal·lacions, les persones que formen part de l’equip directiu, el 
professorat i el personal no docent que treballa en el Centre.  
 
- Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, 
fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 
 

- Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 
específiques de l’alumne o alumna, tenint en compte les possibilitats del Centre, i mantenir-ne 
informada la família. 
 

- Mantenir comunicació amb la família, com a mínim un cop cada trimestre, per informar-la de 
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna. 
 

- Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al Centre, i qualsevol 
altra circumstància que sigui rellevant per al seu bon desenvolupament acadèmic i personal. 
 

- Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família dins de l’horari d’atenció a 
les famílies dels tutors o tutores i, si no fos possible, dins de l’horari de permanència del professorat al 
Centre. 
 

- Promoure la comunicació amb les famílies mitjançant les noves tecnologies. 
 
-Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos. 
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Per part de la família 

 
- Respectar el caràcter propi del Centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip directiu. 

 
- Compartir amb el Centre l’educació del nostre fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que 
són necessàries per aplicar el projecte educatiu del Centre. 
 
- Instar el nostre fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament i organització del 
Centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes. 
 
- Vetllar perquè el nostre fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 
les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 
 
- Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el seu temps d’estudi a casa i a preparar el material necessari 
per a l’activitat escolar, tot afavorint la seva autonomia personal i creant un entorn de treball favorable 
per a l’estudi.  
 
- Adreçar-se directament al Centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en 
relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla. 
 
- Facilitar al Centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés 
d’aprenentatge. 
 
- Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el Centre. 
 
- Adoptar criteris  i mesures que puguin afavorir el  rendiment escolar del nostre fill o filla tenint en 
compte l’assessorament del professorat del Centre. 
 
- Informar el nostre fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
 
- Revisar conjuntament amb el Centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta. 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 

 

 
El Centre       La família 
             

 
 
 

Josep Gimeno      
          Signatura 

Tiana,  ____  de ___________ de _______   (Nom i Cognoms pare/mare/tutor)   
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Quota de material per al curs 2021/2022 
 

 

 

 

Heu de fer un ingrés de 120 € al nº de compte corrent següent:  
ES98 0182 6146 1502 0151 4792. És el Banc Bilbao Vizcaya 
Argentaria BBVA.  
 
Heu de portar a la secretaria de l’Institut Tiana el resguard de l’ingrés 
amb el nom i cognoms de l’alumne/a. 
 
 

 


