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Adreça electrònica: institutdemasquefa@xtec.cat

ADREÇA ELECTRÒNICA

L'Institut  de Masquefa utilitza  un  sistema de comunicació  (Paedagogus)  per  via  del  correu
electrònic  entre  el  centre  i  les  famílies.  A  través  d'aquest  sistema,  les  famílies  poden rebre
informació respecte de l'assistència dels seus fills, d'entrevistes amb el tutor/a de l'Institut o altres
informacions de caràcter general.

És per això que us demanem l'adreça de correu electrònic com a pares o tutors.

(Si us plau, escriviu amb majúscules malgrat el correu sigui en minúscules)

Nom i cognoms pare/tutor legal

Correu electrònic

Nom i cognoms mare/tutora legal

Correu electrònic

TELÈFONS DE CONTACTE

Indiqueu  aquells  números  de  telèfon  fixes  o  mòbils  on  us  puguem  localitzar  en  cas
d'emergència o bé per usar-los també en comunicacions individuals o tutorials.

Tipus (casa / mòbil pare / mòbil mare/ feina pare / feina mare / avis... Telèfons

DADES FAMILIARS

Us recordem que, en cas de separació o de divorci  dels  progenitors  cal que aporteu, a la
secretaria del centre, una còpia del conveni de separació o la sentència de divorci de la part
referent a la custòdia de l'alumne.

□ Sí s'escau □ No s'escau

DADES SANITÀRIES

Per tal de tenir constància de qualsevol malaltia o medicació que hagi de prendre l'alumne/a
en cas d'emergència, us demanem que ens ompliu les següents dades, si és el cas. Les dades
exposades en aquest apartat hauran d'anar acompanyades del corresponent certificat mèdic
i l'administració de medicaments amb una autorització signada pels pares o tutors.

L'alumne pateix alguna malaltia crònica?  □ Sí en pateix □ No en pateix

Els  sotasignats  confirmen  que  les  dades  exposades  en  aquest  full  són  correctes  i  es
comprometen a informar el centre de qualsevol modificació posterior.

Masquefa, a                      de                                        de 2020

Dades per a la matricula 2020-21 

Alumnes nous al Centre 

Nom i cognoms i signatura


