DOCUMENTACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DE NOVES MATRÍCULES
● Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes
amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions
s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on
figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (art. 4 de
l'Ordre de 29/6/81, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics
de vacunacions). Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica
o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
● Fitxa de dades, full d’autorització de dades
● Autorització de sortides
● Autorització d’ús de la imatge
● Autorització per poder administrar paracemtamol
● Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i
recursos digitals a Internet per treballar a l’aula
● Carta de compromís educatiu
● Comprovant del pagament de la quota
● Previsió d’ús del servei de menjador
Si voleu inscriure-us a l’AFA, els impresos per a la inscripció.

EL DIA DE LA MATRÍCULA rebreu:
● Una graella amb possibilitats d’horaris per mantenir l’entrevista que farem
amb la família i l’alumne/a. Aquell dia farem la foto i us donarem informació
sobre el tipus d’ordinador que haureu de comprar i l’adreça de correu on
rebreu totes les informacions del centre.

FITXA DE L’ALUMNE/A – curs 2018/2019
Cognoms

Nom

Adreça

Núm, pis, porta

Localitat
Data naixement
DNI:

C.P.
Localitat
NIVELL

Telèfon domicili habitual
Responsable 1 (Si hi ha algun motiu legal pel qual algun dels dos progenitors no hagi de rebre informacions sobre el o la
menor o no pugui signar autoritzacions, cal que aporteu la sentència judicial).

Cognoms:
DNI:

Nom:
e-CORREU

Si és diferent de la de l'alumne/a
Adreça

Núm, pis, porta

Localitat

C.P.

TELÈFONS
Responsable2
Cognoms:
DNI:

Nom:
e-CORREU

Si és diferent de la de l'alumne/a
Adreça
Localitat

Núm, pis, porta
C.P.

TELÈFONS
INSTITUT VILADOMATc/Consell de Cent, 150-152 08015 BARCELONA Telf.938846029 gestio@institutviladomat.cat

DADES MÈDIQUES

Pateix alguna malaltia?

En cas afirmatiu, indiqueu-la.

Té algun tipus d’al·lèrgia?

En cas afirmatiu, indiqueu-la.

Pren habitualment alguna medicació?

En cas afirmatiu, indiqueu-la.

Altres dades mèdiques d’interès a tenir en compte en cas d’accident o urgència mèdica
(antecedents mèdics, medicaments no tolerats, etc.)
Observacions:

Telèfons on avisar en cas d’urgència.
Poseu-los per ordre de preferència i especifiqueu si pertanyen a mare, pare,
avis, feina, altres...
Telèfon

mare, pare, avis, feina, altres... amb el nom

El pare, mare o responsable legal, declara la veracitat d’aquestes dades i es
compromet a comunicar al centre, per escrit, qualsevol modificació que es pugui
produirdurant el curs.
Nom____________________________________ Lloc i data _______________________
Signatura

INSTITUT VILADOMATc/Consell de Cent, 150-152 08015 BARCELONA Telf.938846029 gestio@institutviladomat.cat

Full d’autorització de dades
Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Gestió de la 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. Als Consells Comarcals per a la gestió dels serveis
de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers,
llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el consentiment.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la
limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicionaltracta
ments/alumnes-centres-departament.html
Dades personals
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a
.....................................................................................................................
Nom i cognoms de l’alumne/a
.....................................................................................................................
Sol·licito
A l'Institut Viladomat que, comuniqui a l’AFA Institut Viladomat, les dades de contacte,
consistents
exclusivament en NOM i cognoms, adreça postal i/o electrònica i telèfon, amb l’única finalitat
de:
• Formar part del registre d’associats i contribuir econòmicament al seu sosteniment ......Sí/No
• Rebre comunicacions relatives a les activitats de l’AFA..........................................Sí/No
• Rebre comunicacions relacionades amb els serveis que es gestionen a través de l’AFA i en els
quals participa el meu fill/filla........................................................................Sí/No
Autoritzo
L’AFA Institut Viladomat a tractar les dades de contacte comunicades pel centre amb la
finalitat exclusiva inclosa en aquesta sol·licitud.
Lloc i data
Signatura del pare, mare o tutor/a legal

INSTITUT VILADOMATc/Consell de Cent, 150-152 08015 BARCELONA Telf.938846029 gestio@institutviladomat.cat

ñ

AUTORITZACIÓ SORTIDES – curs 2018/2019

Abans de la realització de cada sortida rebreu informació de l’horari d’inici i acabament,
dels objectius i les activitats a realitzar, el material necessari i altres dades per al bon
funcionament de l’activitat, així com del preu, si no està inclòs a la quota de material
(sortida amb pernoctació, despesa extra...)

En/Na
Nom i cognoms.......................................................................................
amb
DNI......................, com a representant legal de ...................................
autoritzo el/la meu/meva fill/a a assistir al llarg del curs 2018-19 a totes les sortides
pedagògiques que organitza el centre i que han estat aprovades pel Consell Escolar.

Signatura

Barcelona,_______ de __________________ 2018

INSTITUT VILADOMATc/Consell de Cent, 150-152 08015 BARCELONA Telf.938846029gestio@institutviladomat.cat

AUTORITZACIÓ IMATGE – curs 2018/2019

Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment
a les persones que tenen la responsabilitat legal per poder publicar fotografies o vídeos
d'activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars (en formats entesos com a
tradicionals o digitals) on apareguin els seus fills i fillesi hisiguin clarament identificables.

En/Na
Nom i cognoms.......................................................................................
amb
DNI......................, com a representant legal de ...................................

Síautoritzo
Noautoritzo

que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i
publicades per qualsevol mitjà de comunicació.
Signatura

Barcelona
,_______ de __________________ 2018

INSTITUT VILADOMATc/Consell de Cent, 150-152 08015 BARCELONA Telf.938846029 gestio@institutviladomat.cat

Introduïu la capçalera del centre

Autorització per a l’administració de paracetamol
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a
Relació amb l’alumne/a
Pare

Mare

Tutor/a

Nom i cognoms de l’alumne/a
Nivell educatiu de l’alumne/a

Dades del centre
Nom

Institut Viladomat
Autoritzo
El centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre superior a 38ºC de temperatura
corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.
Lloc i data
Signatura del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a

Y332-189/03-14

Espai reservat per a la clàusula informativa per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5è de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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R/N: Y0373/Y332

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis
i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula
Dades del centre
Nom del centre

Codi del centre

Institut Viladomat

08066905

Adreça

C/ Consell de Cent 150-152
Municipi

Codi postal

Barcelona

08015

Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms
Data de naixement

Curs

Dades del pare, mare o representant legal
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
Sí

No

Que que el meu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que requereixen
usuari i contrasenya, els quals s’especifiquen a continuació:

Tots els programes i aplicacions que s'hagin d'utilitzar a les Situacions d'aprenentatge dissenyades _
_________________________________________________________________________________________
a cada curs.L'alumnat hi accedeix a partir de la contrasenya de google i per tant està sota el
_________________________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________________________
_
control de la cònsola de Centre.
La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de
l’ús indegut del recurs i dels continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui
incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts.
Lloc i data

Barcelona a_________________________ de 2018

A253-V01-16

Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne/a

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer
“Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció
tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis
digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu corresponent.

Direcció del centre educatiu
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Les persones sotasignants, PILAR CABELLOS MÍNGUEZ, directora de l’INSTITUT VILADOMAT,
i
_____________________________________________________________, mare/pare/tutor/a de
l’alumne/a______________________________________________, conscients que l’educació de
l’alumnat exigeix l’acció conjunta de la família i l’institut ens comprometem a:
Per part de l’institut:
1. Promoure la formació integral de l’alumnat per tal que, incorporant-hi tots els recursos que
cadascú tingui al seu abast, esdevinguin ciutadans que comprenguin la societat actual, s’hi
integrin d'una manera personalment harmònica i contribueixin a la seva millora.
2. Promoure el respecte als principis democràtics de convivència, als drets i les llibertats
fonamentals i les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i l’alumne/a,
evitant qualsevol mena de discriminació.
3. Promoure la mediació, el diàleg i l’escolta activa com a forma de resolució de conflictes.
4. Informar la família i l’alumnat del projecte educatiu, de l’organització i funcionament del
centre, de les normes de convivència, dels criteris d’avaluació, de l’evolució del seu
rendiment acadèmic i d’assistència al centre, de les necessitats educatives de l’alumnat,
així com de qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament
acadèmic i personal.
5. Implicar l’alumnat i fer-los partícips actius tant del seu procés d’aprenentatge com de tots
els aspectes relacionats amb la vida del centre.
6. Orientar l’alumnat i les famílies sobre el món acadèmic i laboral, així com de tots el
recursos sòcio-educatius de la comunitat que pugui tenir a l’abast.
7. Adoptar les mesures educatives, incloent-hi mesures alternatives o complementàries,
adients per atendre les necessitats educatives de tot l’alumnat per tal d’estimular les seves
capacitats, competències i habilitats, i adequar-les al propi ritme d’aprenentatge i així
fomentar l’esforç i maximitzar el seu rendiment.
8. Reunir les famílies a començament de curs i assignar un professor o professora com a
tutor o tutora individual del seu fill o de la seva filla, a més a més del tutor o la tutora de
grup, amb qui poder-se posar en contacte sempre que sigui necessari i amb qui mantenir,
com a mínim, una entrevista per curs. Aquesta persona atendrà en un termini raonable les
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INSTITUT VILADOMAT – CURS 2018-2019

peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, facilitant en la mesura
possible la conciliació de l’horari laboral de professorat i família.
9. Revisar i millorar el funcionament del centre amb les aportacions de tota la comunitat
educativa i també amb els processos de reflexió i innovació del Claustre de professorat.
10. Involucrar tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies i entorn educatiu) en
el compliment i manteniment de les condicions que permetin un correcte aprofitament dels
ensenyaments que s’imparteixen al centre.

Per part de la família:
1. Compartir la tasca educativa amb el centre per tal de poder establir pautes d’actuació
conjuntes que dotin de coherència i de consistència l’acció educativa.
2. Acceptar i respectar el projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament del
centre i la gestió de l’atenció a la diversitat.
3. Conscienciar l’alumnat de la necessitat de respectar el projecte educatiu, les normes
d’organització i funcionament del centre i la gestió de l’atenció a la diversitat.
4. Propiciar hàbits que afavoreixin una actitud de respecte, solidaritat i resolució pacífica i
dialogant dels conflictes.
5. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre, garantir que l’alumnat
porta al centre tot el material necessari, fa un bon ús de les instal·lacions i del material
didàctic.
6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, remarcar coincidències o
fer suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu i en la formació del fill o
filla.
7. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i
desenvolupament personal així com les relacionades amb la salut.
8. Atendre amb la major rapidesa possible les demandes d’entrevista o de comunicació que
formuli el centre, mirant de conciliar l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.
9. Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a les famílies
organitzades per la comunitat educativa.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família

Signatura

Signatura

Barcelona, _____ de _______________ de 201___
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INSTRUCCIONS PAGAMENT MATERIAL – curs 2018/2019
Per caixer automàtic de La Caixa amb el codi de barres
1. Inseriu qualsevol targeta bancària en el caixer
2. Escolliu l’opció CODI DE BARRES - Pagaments
3. Passeu el codi de barres pel lector del caixer

Concepte: QUOTA 100 Euros
Remitent: Cognoms i nom de l’alumne/a
4.
5.
6.
7.

Veureu que hi surt el nom de Departament d'Ensenyament – Generalitat de Catalunya
Introduïu el nom del remitent, primer cognoms de l'alumne/a i, al final, el nom
Confirmeu el pagament
Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts

Per caixer automàtic de La Caixa sense codi de barres
AMB TARGETA DE LA CAIXA
Cliqueu icones:
1. “Altres”
2. “Pagaments”
3. “Sense codi de barres”
4. “Col·legis i matrícules”
5. “Amb el Codi d'Entitat”: 0460470
6. Introduiîu import, cognoms i nom de l’alumne/a
AMB TARGETA D'ALTRES ENTITATS
Cliqueu icones:
1. «Més operacions»
2. «Col·legis, matrícules, pagaments a tercers»
3. Disposa de rebut? NO. Pagaments sense codi de barres.
4. Coneix el codi? SÍ 0460470
5. Introduïu import,cognoms i nom de l’alumne.

Per LÍNIA OBERTA
Comptes >> Transferències i traspassos >> Fer un nou pagament a tercers >>
Introduir el número d’entitat: 0460470 >>
Introduïu els cognoms i nom de l’alumne/a >> Confirmeu el pagament
INSTITUT VILADOMATc/Consell de Cent, 150-152 08015 BARCELONA Telf.938846029 gestio@institutviladomat.cat

AFA INSTITUT VILADOMAT
C. Consell de Cent, 127-129
08015 Barcelona
afa@institutviladomat.cat

PREVISIÓ D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR PER AL CURS 2018-2019

El servei de menjador es farà en les instal·lacions pròpies del nou edifici. En cas que a principi de
curs no se’n pogués fer ús, el servei es farà temporalment al menjador de l’Escola Diputació. Dos
monitors/es recolliran l’alumnat a la porta de l’institut i l’acompanyaran fins a l’escola. A la sortida
marxaran de manera autònoma.
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A:
CURS:
NOM I COGNOM DE LA PERSONA RESPONSABLE:
TELF. CONTACTE:

Marcar amb una creu quins dies fixes farà ús del servei:

DILLUNS

DIMARTS

Signatura de la persona responsable:

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

