Codi d’autorització del Departament d’Ensenyament 17010402

DOSSIER DE MATRICULACIÓ
CURS 2018/2019
Per a inscriure l’infant a la llar d’infants cal emplenar el següent dossier i aportar la
documentació llistada a l’inferior d’aquesta pàgina a la direcció del centre, que
validarà la documentació original i fotocòpia i en retornarà l’original.
Documentació que cal adjuntar:
 Dossier de matriculació (aportat pel centre) degudament emplenat.
 Original i fotocòpia del llibre de família (la pàgina on consta l’infant).
 Original i fotocòpia dels responsables legals del DNI o NIE.
 Original i fotocòpia de la TIS (Targeta d’identificació sanitària) de l’infant.
 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 on figurin les dosis
de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no ha estat
vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar
un certificat mèdic oficial justificatiu).
Pel barem de puntuació:
 Certificat d’empadronament (en cas de voler acreditar que el domicili està
situat a Corçà). En el certificat hi ha de constar l’alumne i almenys un dels
responsables legals.
 Original i fotocòpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa vigent.

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran recollides en un
fitxer propietat de l’Associació socioeducativa EL GEBRE. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en relació al tractament de les vostres dades a través de la direcció del centre educatiu.

FULL DE MATRÍCULA CURS 2018/2019
El




nostre
P-0
P-1
P-2

fill/a farà:
 Casal de Nadal
 Casal de Setmana Santa
 Casal d’estiu

Entrada ordinària (màxim gener):
 setembre 2018
 Altres:........................
 gener 2019

NOM I COGNOM DE L’INFANT
Sexe: ________________ Data de naixement: ___________ Lloc: _______________

DADES DE LA MARE/PARE/TUTOR LEGAL
NOM I COGNOM: __________________________ NIF: _____________________
Adreça: _______________________________________________________________
Localitat: __________________________________

Codi Postal: ________________

Tel casa: ________________ Mòbil: _________________ Nº SS: ________________
Adreça electrònica: ______________________________________________________

DADES DE LA MARE/PARE/TUTOR LEGAL (ompliu només les dades diferents a l’anterior)
NOM I COGNOM: __________________________ NIF: _____________________
Adreça: _______________________________________________________________
Localitat: __________________________________

Codi Postal: ________________

Tel casa: ________________ Mòbil: _________________ Nº SS: ________________
Adreça electrònica: ______________________________________________________
QUADRE COMUNICACIONS
 Enviar correu electrònic a la primera adreça.
 Enviar correu electrònic a la segona adreça.
QUADRE HORARIS
Desitjo inscriure el meu infant de manera fixa als següents serveis marcats amb una
[X]. Es podrà modificar en qualsevol moment durant el curs.








Servei d’acollida de matí (08.00h a 09.00h). (cal mínim 5 infants)
Servei de mitja acollida de matí (08.30 a 09.00h). (cal mínim 5 infants)
Torn de matí (de 09.00h a 12.00h).
Servei de dinar (de 12.00h a 13.00h).
Servei de repòs (de 13.00h a 15.00h).
Torn de tarda (de 15.00h a 17.00h).
Servei d’acollida de tarda (de 17.00 a 18.00h). (cal mínim 5 infants)

A Corçà, _________ de ________________ de 201__

Signatures:

Cal la signatura de la mare i el pare o tutor legal.

LLAR D’INFANTS LA BÒBILA | C/ de les escoles noves, 6 | 17121 Corçà
tel. 972.63.06.61 | mòb. 638.59.81.63 | labobila@gebre.cat – info@gebre.cat | www.llarinfantsbobila.cat

QUADRE D’AUTORITZACIONS


Autoritzo a fer fotografies i vídeos al meu infant per a finalitats pedagògiques o de
difusió pròpies de la llar o de l’Associació socioeducativa El Gebre en suport paper o
digital (Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge).



Autoritzo al meu infant a realitzar les sortides que es programin durant el curs escolar.
Aquesta autorització és una formalitat a efectes d’assegurança escolar.



Em comprometo a respectar la Carta de Compromís i la Normativa d’Organització i
Funcionament de Centre (NOFC).



Autoritzo l’equip educatiu de la llar d’infants a prendre decisions concernint un eventual
trasllat a l’hospital i/o C.A.B.E més proper i una eventual intervenció quirúrgica o altres
auxilis mèdics concernint el meu fill/a quan en cas d’urgència es requereixi. Sempre
s’intentarà contactar telefònicament a la família o tutors.



Em comprometo a notificar a l’escola qualsevol canvi d’adreça, telèfon o correu
electrònic que es produeixi durant el curs escolar.



Em comprometo a notificar a l’escola qualsevol canvi en l’estat mèdic de l’infant.



Confirmo que al signar aquest document estic assabentat de la inscripció del meu infant
a la Llar d’Infants La Bòbila de Corçà i en dono el meu consentiment.



Autoritzo l’Associació socioeducativa El Gebre a enviar-me informació que consideri del
nostre interès en relació a la seva activitat.

QUADRE MÈDIC
Doctor de família: ____________________ Telèfon __________________________
Ha patit alguna malaltia important? _______________________________________
Pateix alguna malaltia crònica? ___________________________________________
Pren algun medicament o segueix algun tractament? _________________________
Es posa malalt sovint? (mal d’orella, de cap...) ______________________________
Té alguna al·lèrgia? A què? _____________________________________________
Segueix algun règim especial? ___________________________________________
Hi ha alguna cosa que no pot menjar? _____________________________________
Alguna observació de la família? _________________________________________
___________________________________________________________________
Per poder subministrar algun medicament, l’equip educatiu necessitarà consentiment escrit i la
recepta del metge.

Autoritzo les persones següents a venir a buscar el meu fill a la llar d’infants:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
A Corçà, __________ de _________________ de 201__

Signatures:

Cal la signatura de la mare i el pare o tutor legal
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sota signants, Àdam Bertran i Clara Masfarré, com a co-directors de la Llar d’Infants
La Bòbila de Corçà i ........................................................................................ mare / pare /
tutor-a de l’infant ........................................................................................... reunits a Corçà,
conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta
de compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre:
1. Reconèixer cada infant com a únic i respectar la seva història personal.
2. Respectar el ritme de cada infant a nivell cognitiu, psicomotriu i emocional.
3. Tenir cura de les necessitats bàsiques d’higiene, son, alimentació i joc ajustades a la
realitat de l’infant.
4. Acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament emocional consolant-los quan
calgui, participant de les seves conquestes amb respecte i ajudant-los a gestionar els petits
conflictes que puguin sorgir en el dia a dia de l’escola.
5. Fomentar des de ben petits hàbits d’higiene, d’alimentació i de vida saludable.
6. Fomentar hàbits de respecte envers el medi més proper i el medi ambient.
7. Posar al seu abast l’entorn més proper,la seva realitat més propera amb possibilitats
d’experimentar, observar i manipular per si mateix.
8. Vetllar pels nens i nenes amb necessitats educatives especials i ajudar-los i facilitar-los la
integració a la vida de l’escola tot buscant assessorament en especialistes.
9. Respectar les conviccions familiars sempre que respectin els Drets de l’infant.
10. Transmetre a les famílies el nostre Projecte Educatiu i fer-les partícips.
11. Fomentar la participació i col·laboració de les famílies en la vida de l’escola com a aspectes
fonamentals per al desenvolupament de les capacitats dels infants, mitjançant les festes
tradicionals, final de curs...
12. Compartir amb les famílies tota la informació relacionada amb el seu fill o filla respectant
sempre el dret a la seva intimitat com a infant i com a família.
13. Mantenir una comunicació regular amb les famílies i atendre les peticions d’entrevistes que
formuli la família facilitant en la mesura que sigui possible la conciliació de l’horari laboral
de la família i el de l’escola.
14. Informar-los de les activitats que desenvolupen els infants a l’escola.
15. Ajudar i facilitar a l’AMPA la seva participació en la vida de l’escola i tenir en compte les
seves aportacions.
16. Facilitar a les famílies la participació en el govern de l’escola mitjançant la seva
representació al Consell Escolar i a les diferents Comissions.
17. Revisar i/o ampliar aquests compromisos i, si s’escau el contingut, quan calgui.
Per part de les famílies:
1. Respectar el caràcter propi del centre expressat en el projecte educatiu.
2. Compartir amb l’escola aquelles vivències del nen o nena que puguin afectar la vida
quotidiana del infant.
3. Treballar conjuntament amb l’escola la resolució de conflictes de la vida escolar i
quotidiana que viu el nen o nena.
4. Participar de les festes i/o activitats proposades des de l’escola.
5. Assistir a les entrevistes personals o reunions dirigides als pares i mares de caràcter
pedagògic que organitza l’escola.
6. Utilitzar els canals de comunicació del centre: les educadores, el director o directora, el
Consell Escolar, l’AMPA, etc.
7. Col·laborar amb l’AMPA para facilitar la comunicació fluïda entre escola i famílies.
8. Revisar i/o ampliar aquests compromisos i, si escau el contingut, quan calgui.
I perquè així consti signem aquesta Carta de Compromís Educatiu

El centre
La família
(Co-directors)
(Tutors legals)
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Ordre de domiciliació directa - SEPA
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació vostè autoritza al l’Associació
socioeducativa El Gebre a enviar instruccions a la seva entitat financera per a carregar en el seu
compte, i a la seva entitat financera per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les
instruccions de l’Associació socioeducativa El Gebre. Com a part dels seus drets, vostè està
legitimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte subscrit
per la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que
segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en
la seva entitat financera.

Referència de l’ordre domiciliada
Identificador del creditor
Nom del creditor
Direcció del creditor
Codi Postal, Població i Província
País

Rebuts
G55163935
Associació socioeducativa EL GEBRE
C/ Creu 17, 3r 1a
17002 Girona, Girona
Catalunya

Nom del titular
Nom de l’infant
Identificador (NIF) del titular
Direcció
Codi Postal, Població i Província
País
SWIFT BIC (de 8 a 11 caràcters)
IBAN + Nº Compte (24 caràcters)

____-____-____-__-__________

Tipus de pagament

Pagament periòdic mensual

Localitat

Corçà

Data d’autorització
Signatura del titular
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