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DOCUMENTS DE MATRÍCULA 

NOUVINGUTS 

 
Curs 2019/20 

3r ESO 
Retornar a secretaria del centre en les següents dates: 

 
Del 27/06/19 al 3/07/19: de 9.00- 14.00h  

Tarda del dimecres 3/07/19: 16.00- 18.00h 

 
 

ALUMNE/A: 

 

Centre de procedència: 

 

171F  
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA 

 

� 1 fotografia mida carnet de l’alumne/a, actualitzada (la podeu enganxar a la portada 

del dossier si voleu). 

� Original i fotocòpia del carnet de vacunacions. 

� Certificat de notes del curs que ha finalitzat (demanar al centre de procedència). 

 

� Full de dades per formalitzar la matrícula (document annex). 

� Full d’acceptació de les normes d’organització i funcionament del centre (document 

annex). 

� Carta de compromís educatiu signada per la família (document annex). 

� Autorització per a realitzar activitats i sortides curriculars dins del municipi 

(document annex). 

� Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter 

personal i de material que elaboren (menors d’edat) (document annex). 

� Pagament  de 65€ mitjançat el codi de barres, en concepte de quota de material 

escolar (agenda, fotocòpies, material fungible de centre, pagament de l’assegurança 

escolar obligatòria...). Aquesta quota de 65€ NO inclou el material d’ús individual (el 

material d’ús personal, llibres de text, quota de sortides del proper curs i d’altres). 

Informeu-vos amb l’AFA de l’Institut. 

� Pagament de  70€ mitjançat el codi de barres, en concepte de sortides i activitats 

de curs. 

� Document de tria de la matèria de Religió i l’Alternativa a la Religió i optatives de 

curs. 

� Autorització a diferents persones per recollir l’alumnat menor d’edat durant l’horari 

lectiu. Aquest només s’ha d’omplir en cas que es consideri necessari.  

� S’adjunta informació de l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA) 
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FULL DE DADES PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CURS 2019/20 

 

DADES DE L’ALUMNE/A (escriure en majúscules) 

Nom i cognoms: 

DNI/NIE: 

Adreça: 

Municipi:      Codi postal: 

Número targeta sanitària: 

Data de naixement:     Lloc de naixement: 

Nacionalitat: 

Escola de procedència: 

DADES DE PARE/ MARE/ TUTORS (escriure en majúscules) 

Nom i cognoms:     DNI:   Telèfon: 

Correu electrònic: 

Nom i cognoms:     DNI:   Telèfon: 

Correu electrònic: 

Autoritzem aquests correus electrònics per rebre les notificacions del centre i ens responsabilitzem 

de notificar al centre de qualsevol canvi que afecti als telèfons de contacte i/o correu electrònic. 

Altres contactes: 

Nom i cognoms:     Relació:  Telèfon: 

Nom i cognoms:     Relació:  Telèfon: 

OBSERVACIONS MÈDIQUES 
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FULL D’ACCEPTACIÓ DE LES NORMES DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

La formalització de la matrícula a l’Institut Valèria Haliné implica l’acceptació de les 

normes d’organització i funcionament del centre (NOFC), així com les modificacions 

i/o actualitzacions que aprovi el Consell Escolar del centre.  

 

Consulteu les NOFC a la web del centre 

 
Les dades recollides s’integraran en una base de dades del Departament d’Educació 
que té per finalitat el seguiment de l’ocupació de les places escolars sostingudes amb 
fons públics i la gestió d’incidències que es puguin derivar del concert educatiu. 
Aquestes dades estaran protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les dades de caràcter personal. 
 
 
 
Nom i cognoms: 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
Castelldefels, ___________ de__________________ 20____    
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (Document aprovat pel Consell Escolar) 

                                                                                                      
Les persones sotasignades, Higinio Mata Donoso, director de l’Institut Valèria Haliné 

de Castelldefels, i ................................................................................., pare, mare, 

tutor, tutora de l’alumne/a......................…………………………………….., reunits a la 

localitat de Castelldefels, amb data ............…......…, conscients que l’educació 

d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i 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’alumne o alumna. 
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
3. Oferir un entorn basat en el respecte i la convivència de manera recíproca (alumne/a 
professor/a i professor/a-alumne/a). 
4. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o 
alumna. 
5. Informar sobre l’ordre, puntualitat i assistència diària, així com  els hàbits relacionats amb la 
cura personal 
6. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 
centre. 
7. Adoptar aquelles mesures educatives que siguin adients per l’assoliment de les 
competències bàsiques tot atenent les necessitats específiques de l’alumne/a. 
8. 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. 
9. Mantenir comunicació regular amb la família, com a mínim un cop a l’any, per informar-la 
de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna. 
10. Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat en la sociabilitat i a 
l’autonomia personal. 
11. Implicar els infants i/o els joves i fer-los partícips actius, tant en el seu procés 
d’aprenentatge com en altres aspectes relacionats amb la vida del centre. 
12. Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin 
l’evolució de l’alumne o alumna i del rendiment escolar per mitjà de la tutoria. 
13. Facilitar espais formatius i de relació per a les famílies. 
14. Informar dels mecanismes de participació de les famílies. 
15. Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alumnes, fomentar la 
participació de les famílies en aquesta associació i la creació i suport inicial a l’associació allà on 
no existeixi. 
16. 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 desenvolupament acadèmic i 
personal. 
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17. Informar les famílies de les activitats que es desenvolupen en horari escolar i extraescolar.  
18. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 
família tot conciliant dins el possible, l’horari laboral de la família amb l’horari del centre). 
19. Col•laborar amb els estaments de l’entorn ajuntament, regidories, serveis socials..., en el 
treball conjunt en temes d’educació, infància i joventut. 
 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més 
específicament, la de l’equip directiu i dipositar la confiança en els professionals de l’educació. 
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats 
que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 
3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 
4. Promoure i valorar la cultura de l’esforç i l’interès per a l’aprenentatge. 
5. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal•lacions i el compliment de les 
normes en els fills i filles. 
6. Fomentar el respecte i la resolució dialogada de conflictes. 
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 
d’aprenentatge. 
8. Comunicar al centre educatiu qualsevol situació que posi en perill la integritat física o 
psicològica, i/o suposi la vexació i humiliació de qualsevol alumne o alumna o membre de la 
comunitat educativa. 
9. Fer el seguiment i tenir cura que el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i 
d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa les 
tasques encomanades pel professorat. 
10. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar. 
11. Respectar les mesures correctores establertes i atendre el seu compliment. 
12. 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. 
13. Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a les famílies. 
14. Informar i compartir amb el fill o filla el contingut d’aquests compromisos. 
15. Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que convoqui el 
centre. 

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

El centre       La família 
(pare, mare o tutor/a) 

 

 

Signatura        Signatura  

Castelldefels, ___________ de__________________ 20____   
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AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR ACTIVITATS I SORTIDES CURRICULARS DINS DEL 

MUNICIPI 

 

En/ Na ......................................................................................................................... 

amb DNI ..........................................................., com a (pare/ mare/ tutor) de l’alumne/a 

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

 

AUTORITZO 

Al meu fill/a, a participar en les activitats lectives, pedagògiques i de lleure que 

s’organitzin en el curs escolar, degudament aprovades pel Consell Escolar del centre, i 

que impliquin la sortida del recinte de l’institut. 

 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

Castelldefels, ___________ de__________________ 20____    
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AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE 
MATERIAL QUE S’ELABORA 

 

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, sobre 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 que hi siguin clarament identificables. 

        ⃝ SÍ AUTORITZO: 

        ⃝ NO AUTORITZO: 

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades pel centre, que aquestes es conservin en propers cursos, i 

publicades en pàgines web del centre, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies 

per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu i presentacions digitals. 

 

  

 

Document elaborat a partir del model A251-V03-18 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del 

model d’autorització de drets d’imatge de l’Institut Cal·lípolis (Tarragona) 

013F 
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PAGAMENT DEL MATERIAL ESCOLAR 
Import: 65€ 

 

Pagament amb lectura de Codi de Barres 
Us caldrà una targeta bancària de qualsevol entitat. Operació exempta de comissió 

Instruccions. Com pagar pel caixer de “CaixaBank” 
- Introduïr la targeta o llibreta de CaixaBank (o de 
qualsevol entitat) 
- Pagaments 
- Pagaments amb Codi de Barres 
- Posar el codi de barres sobre el lector: 
- Escriure: 

- Nom i cognoms alumne 
- Curs 

Per a més informació, podeu visualitzar el vídeo 
tutorial que hi ha a continuació. 

VIDEO TUTORIAL PAGAMENT 

 
Codi de Barres 

 
Pagament mitjançant transferència 

Número de compte: ES29 2100 0633 3802 0034 7397 
Entitat (exclusiu per aquest pagament): 0663100 

 
 
Quan s’hagi acabat l’operació, s’imprimiran 2 rebuts. Un d’ells és per la persona que ha 
realitzat el pagament i l’altre és per a l’institut. 
 

Aprovat pel Consell Escolar  el 22 de maig de 2019 
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PAGAMENT DE LES ACTIVITATS I SORTIDES ESCOLARS 
Import: 70€ 

 

Pagament amb lectura de Codi de Barres 
Us caldrà una targeta bancària de qualsevol entitat. Operació exempta de comissió 

Instruccions. Com pagar pel caixer de “CaixaBank” 
- Introduïr la targeta o llibreta de CaixaBank (o de 
qualsevol entitat) 
- Pagaments 
- Pagaments amb Codi de Barres 
- Posar el codi de barres sobre el lector: 
- Escriure: 

- Nom i cognoms alumne 
- Curs 

Per a més informació, podeu visualitzar el vídeo 
tutorial que hi ha a continuació. 

VIDEO TUTORIAL PAGAMENT 

 
Codi de Barres 

 
Pagament mitjançant transferència 

Número de compte: ES29 2100 0633 3802 0034 7397 
Entitat (exclusiu per aquest pagament): 0663136 

Aquest pagament no inclou activitats extraordinàries (Port Aventura, Colònies del 
Treball de Síntesi de 2n ESO, Esquiada 3rESO, Carcassonne 3rESO, Viatge Final Curs 
4tESO...) 
 
Quan s’hagi acabat l’operació, s’imprimiran 2 rebuts. Un d’ells és per la persona que ha 
realitzat el pagament i l’altre és per a l’institut. 

Aprovat pel Consell Escolar  el 22 de maig de 2019 
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Tria matèries de Religió / CVE i Optatives 3r ESO 
Benvolgudes famílies, 

El nostre Centre oferta la matèria de Religió i la de Cultura i Valors Ètics. Us demanem 

que escolliu l’opció que considereu oportuna. (Marqueu amb una X) 

 
Matèria de Religió  

Matèria de CVE 

 

Igualment també heu de triar les matèries optatives que faran al llarg del curs 

(una  per trimestre). Poseu un número de l’1 al 5 a la casella corresponent en 

ordre de preferència. Les matèries ofertades per a aquest curs són: 

  

Français III (Francès) Anual 

Hort (Tecnologia) Anual  

Mites i Rites II (Cultura Clàssica)  

Emprenedoria 3 (Ciències Socials) 

Taller de Escritura (Castellà) 

Touch Music (Música- Tecnologia) 

 

L’opció escollida per la família quedarà condicionada per la matricula i per criteris pedagògics del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentament, 
La Direcció 

Castelldefels, a _____ de ________de 20__ 

034F 

  

Nom i cognoms    Nom i cognoms alumne/a 

_______________________________       ___________________________________ 

( Pare/mare/tutors legals ) 

Signatura     Signatura 
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AUTORITZACIÓ A TERCERES PERSONES PER RECOLLIR L’ALUMNAT MENOR D’EDAT  

Omplir el document només en cas que creieu que sigui necessari. Aquest document 

serà vàlid per tot el curs. No obstant, si durant el curs es requereix una nova 

autorització, es pot realitzar durant el curs. 

NOM I COGNOMS ALUMNE/A: 

 

Curs (i grup): 

Dades pare/mare 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Dades persona que recull al fill/a dins de l’horari lectiu del centre 

Nom i cognoms: 

DNI: 

 

Jo, autoritzo a recollir al meu fill/a del centre dins l’horari lectiu, sota la meva responsabilitat, 

per la persona que facilito les dades.  

 

Signatura, 

 

Nom i cognoms: 

Data: 

 

Fotocòpia persona que recollirà el fill/a dins l’horari lectiu (enganxar a continuació -o 

a l’anvers- o grapar en un full annex) 

         209F



 

 

 

  



 

 

      
QUI SOM?  

L’AFA som unas associació de mares i pares d’alumnes de l’Institut que, 

voluntariament i amb compromís tratem de facilitar les relacions 

família/institut.  

La nostra finalitat és informar a les famílies de les activitats gestionades per 

l’associació i potenciar la participación de les famílies en la vida del centre. 

 

QUÈ GESTIONEM? 

Servei de taquilles 

Servei de menjador 

Extraescolars  

Llibres de text 

Festes 

Ajut econòmic o material a l’institut 

 

COM PODEU COL·LABORAR? 

Tots podem aportar el nostre granet de sorra, ja sigui amb regularitat o de 

manera puntual ajundant a les diferents comissions. 

 

QUOTA 

La quota és voluntaria i anual, i es destina a subvencionar equipament i costos 

interns de l’institut.  

 

QUOTA ANUAL: 25€/ família 

A l´hora de fer l´ingrés  o transferència , com a “CONCEPTE” cal indicar només  

els cognoms i nom de l´ alumne i curs que iniciarà al setembre. 

Si tenen més d’un fill a l´ Institut, cal indicar el nom i curs de cada un d´ ells 

Nº DE COMPTE: ES44 2100 4525 9722 0011 7267 
 

Qualsevol dubte contacteu amb: afainstitutvaleriahaline@gmail.com 

     
     AFA 
Valèria Haliné 
(Associació de 
Famílies d´ Alumnes) 



 

 

      
 
¿QUIENES SOMOS?  
El AFA es unas asociación de madres y padres de alumn@s del Instituto que, 
voluntariamente y con compromiso tratamos de facilitar las relaciones 
familia/instituto.  
Nuestra finalidad es informar a les familias de las actividades gestionadas por la 
asociación y potenciar la participación de les familias en la vida del centro. 
 
¿QUE GESTIONAMOS? 
Servicio de taquillas 
Servicio de comedor 
Extraescolares  

Libros de texto 
Fiestas 
Ayuda económica o material al instituto 
 
¿CÓMO PODÉIS COLABORAR? 
Todos podemos aportar el nuestro granito de arena, ya sea con regularidad o de 
manera puntual ayudando a las diferentes comisiones. 
 
CUOTA 

La cuota es voluntaria y anual, y se destina a subvencionar equipamiento y costes 
internos del instituto.  
 

CUOTA ANUAL: 25€/ familia 

A  la hora de hacer el ingreso  o transferencia , como “CONCEPTO” deben  indicar sólo  

los apellidos y nombres del alumn@s así como el  curso que iniciarà en setembre. 

Si tienen más de un hij@ en el instituto, deben  indicar el nombre y curso de cada un 

de ell@s 

Nº DE CUENTA: ES44 2100 4525 9722 0011 7267 
 
 

Cualquier duda contactar con: afainstitutvaleriahaline@gmail.com 
                                                                                        

     
     AFA 
Valèria Haliné 
(Associació de 
Famílies d´ Alumnes) 



 

 

 


