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Full de dades per a la matrícula  

curs 2017/18 
 

DADES ALUMNE/A 

 

Cognoms _____________________________ nom __________________ 

NIF/NIE/Passaport: _______________  nacionalitat: ________________ 

data de naixement: _______________________  municipi de naixement: 

__________________  província de naixement: _____________________ 

Adreça on viu: ______________________________________________ 

codi postal: __________   població: ________________________  

Telèfon familiar: _____________________ telèfon mòbil: _____________ 

Correu electrònic: _________________________________ Estudis durant 

el curs 2016/17: __________ Centre: _____________________________ 

 

DADES PRIMER TUTOR 

Nom i cognoms _______________________________________________  

NIF/NIE/Passaport: ______________ Professió: ____________________ 

Telèfon feina: _____________________ Telèfon mòbil: _______________ 

Correu electrònic: _____________________________________________ 

 

DADES SEGON TUTOR 

Nom i cognoms _______________________________________________  

NIF/NIE/Passaport: ______________ Professió: ____________________ 

Telèfon feina: _____________________ Telèfon mòbil: _______________ 

Correu electrònic: _____________________________________________ 
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Si un dels tutors (indiqueu quin) té una adreça diferent a la de l’alumne/a, podeu  

fer-la constar seguidament: _______________________________________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Altres telèfons de contacte (indiqueu de qui) 

___________________________________________________________ 

 
 

En/na___________________________________ faig constar que les dades son 

correctes. 

Signatura: 

 

 

 

Barcelona, ___ de ______________ de 2017 

 

 

D’acord amb l’article 5è de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en els següents fitxers:  

• “Escolarització d’alumnat” , la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos d’admissió de 
l’alumnat en els centres sufragats amb fons públic i el seguiment de l’escolarització en aquests centres. 

• “Alumnat de centres educatius dependents del Depart ament d’Ensenyament” , la finalitat del qual és la 
gestió de l’acció educativa. 

•  Aquestes dades seran cedides a l’AMPA Institut Mont serrat, en cas que no vulgueu que siguin cedides 
marqueu   

Els responsables d’aquests fitxers són, respectivament: 

• Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat  Educativa , amb domicili a Via Augusta, 202-226. 
Barcelona. 

• Direcció del centre educatiu, l’adreça del qual consta en aquest document. 

Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions 
previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest dret heu d’adreçar un escrit dirigit al responsable del fitxer 
corresponent. 
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Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna DNI/NIE/Passaport 

 
 
Manifesto 

 
Que el meu fill / la meva filla té alguna al·lèrgia, intolerància alimentària o alguna altra 
malaltia diagnosticada que hagi de conèixer el centre:  

 □ Sí  □ No 
 
En cas afirmatiu aporto la documentació següent: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Observacions: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Lloc i data 

 
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

  
 

 
Copèrnic, 84  08006 Barcelona    telèfon: 93 200 49 13  

e-mail:  institutmontserrat@xtec.cat    http://institutmontserrat.cat 

 

Institut Montserrat 

75 anys (1941 - 2016)  

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
 

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter 
personal i de material que elaboren.   Curs 2017/2018 
 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web 
(http://institutmontserrat.xtec.cat) on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars.  
 

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que 
fan les activitats esmentades. 
 

Atès que 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, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o 
tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament 
identificables. 
 

 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna DNI/NIE/Passaport 

 
 
Autoritzo 

 
1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars 

lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades en: 

- Pàgines web del centre:  □ Sí  □ No  

- Revistes o publicacions editables pel centre d’àmbit educatiu:   □ Sí  □ No 

 
2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i 

espais web del centre i revistes editables pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat 
educativa: 

 □ Sí  □ No 
 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editables pel centre hi constin les inicials de l’alumne o 
alumna i del centre: 

 □ Sí  □ No 
 

Lloc i data 

 
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna  

 
 
 
 
 

 

Direcció del centre 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU REFERIDA A  

L’ALUMNE/A 

 
 
 
 

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

CURS 2017-18 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies i 

l’alumnat per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social 

de cada jove. 

La complicitat amb què tots els agents compartim el coneixement de la realitat personal i social de l’alumnat 

permet arribar a acords sobre estratègies i actuacions per afavorir-ne el procés educatiu, cadascú des de la 

seva responsabilitat i àmbit d’actuació. 

Les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís 

mutu, i dels mateixos joves, per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives 

en la societat. 

Per tot això, i d’acord amb la normativa vigent, el centre proposa la formalització de la següent carta de 

compromís: 

Les persones sotasignants, Núria Garcia Jové directora de l’Institut Montserrat, 

................................................................................., com a alumne/a del mateix centre i 

.................................................................................., com a pare / mare / tutor/a, conscients que l’educació 

dels joves implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, 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/a. 
 

2 Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 
 

3 Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a. 
 

4 Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre i vetllar pel 
seu compliment. 

 
5 Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una 

valoració objectiva i explicar a la família els resultats de les avaluacions. 
 

6 Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 
específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 

 
7 Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de 

l’alumne/a. 
 

8 Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància 
que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

 
9 Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 
 

10 Valorar conjuntament amb les famílies la situació creada en cas d’incompliment per part seva. 
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Per part de la família 
 
 
 

1 Respectar el caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu, així com reconèixer l’autoritat del 
professorat i de l’equip directiu, i donar-los suports. 

 
2 Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 

necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 
 

3 Instar el fill/a 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 Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a. 
 

5 Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 
activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades pel professorat. 

 
6 Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat 

escolar. 
 

7 Adreçar-se directament al centre, preferentment al tutor com a representant i portaveu de l’equip 
docent, per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del 
projecte educatiu en la formació del fill/a. 

 
8 Facilitar al centre les informacions del fill/a i de la pròpia família que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i per a les activitats que hi donen suport. 
 

9 Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
 

10 Inculcar al fill/a els valors bàsics d’educació i respecte a les persones i a l’entorn físic, que es 
concreten en l’ús d’un llenguatge respectuós i adient, en el respecte per les activitats del centre i en 
la cura del material propi, de l’aula i de la resta d’espais i equipaments de l’institut. 

 
11 Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos i fer que els assumeixi com a propis. 

 

 

 
 

 
 
Per part de l’alumne/a 
 
 
 

1 Respectar el caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu, així com reconèixer l’autoritat del professorat 
i de l’equip directiu, i donar-los suports. 

 
2 Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de tota la comunitat educativa, així com els drets 

dels companys, incloent el dret a l’estudi i l’aprofitament acadèmic. 
 

3 Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència 
escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

 
4 Complir el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també fer les 

tasques encomanades pel professorat. 
 

5 Adreçar-se directament al centre, preferentment al tutor com a representant i portaveu de l’equip docent, per 
qualsevol tema que afecti el propi desenvolupament personal i acadèmic. 

 
6 Assumir com a propis els valors bàsics d’educació i respecte a les persones i a l’entorn físic, que es concreten 

en l’ús d’un llenguatge respectuós i adient, en el respecte per les activitats del centre i en la cura del material 
propi, de l’aula i de la resta d’espais i equipaments de l’institut. 
 
 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
 
 
 El centre    L’alumne/a    La família 
 
 
 
 
 
 
 
 Signatura    Signatura    Signatura 
 
 
 
 
 
Barcelona,  ......... de ............................. de 2017 
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Acceptació de les normes de convivència del centre 

 
Senyors …………………………………..................…………………………………………………………… 

com a pares o tutors de l’alumne/a …………………………………………………………..........., 

manifestem ser coneixedors de les normes de convivència del centre (*).  

N’hem fet una lectura atenta i estem disposats a col·laborar en el seu 

compliment per tal d’aconseguir el clima de respecte i harmonia indispensable 

per al seu bon funcionament.  

 
 
Signatura dels pares o tutors 

Barcelona,  

 
(*) Podeu descarregar-vos el document des de la pàgina web de l’Institut Montserrat 

 

 

----------------------------- 

 

 

Autorització sortida última hora  
(només per a 3r i 4t d’ESO i Batxillerat) 

 
 

Senyors …………………………………..................…………………………………………………………… 

Com a pares o tutors de l’alumne/a …………………………………………………………..........., 

manifestem no tenir cap inconvenient perquè el nostre fill/a surti del centre a 

última hora del matí o de la tarda, en cas que falti el professor/a corresponent i 

prèvia autorització del professorat de guàrdia. 

 

 

 

Signatura dels pares o tutors 

Barcelona,  

MODEL6 
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Activitats complementàries 

 
El nostre centre elabora un pla anual d’activitats, aprovat pel consell 

escolar, que estan relacionades amb les matèries del currículum. La 

participació en aquestes activitats per part de l’alumnat és obligatòria 

perquè són un complement didàctic de les matèries que estudien. 

De cadascuna de les activitats que es realitzin se’ls informarà 

individualment mitjançant un full on constarà el departament o àmbit 

responsable de l’activitat, el mitjà de transport, l’horari i el lloc de sortida 

i arribada. També en aquest full es precisarà l’import de la sortida perquè 

puguin fer un seguiment de totes les despeses. Les activitats que es facin 

en una matèria optativa no estan incloses en el pagament global. 

Cordialment, 

La Junta Directiva 

 

 

Barcelona,  

 

En/Na ……………………………………………………………………................………., com a 

pare/mare/tutor de l’alumne/a …………………………………………………………………..  

AUTORITZO el meu fill/a a participar en les activitats organitzades pel 

centre al llarg del curs 2017-2018 i que impliquin sortir de l’institut en 

horari lectiu. 

 
Signatura  
 
 

 

 

 
Barcelona,  
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IMPRÈS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 
 

El Sr./la Sra. ____________________________________________ 
 
Com a titular del compte, autoritzo que es facin efectius els rebuts 
presentats per: 
  
L’Institut Montserrat 
 

• Cap el mes d’octubre, activitats i sortides complementàries 
obligatòries del seu fill/a: (ESO 50€),  (Batxillerat 65€). 

 
L’AMPA Institut Montserrat  
 

• Quota centre (40€ per alumna/e). 
• Quota AMPA (50€ per família). 
• Quota Llicències digitals obligatòries per al curs corresponent.  
• Quota armariet (associats 36 € / no associats 42 €).  
   
Voleu armariet?   Sí          No 

 
Nom de l’entitat bancària: _________________________________ 

Adreça: ________________________________________________ 

 
IBAN  Entitat  Oficina  DC  Núm. de compte 

E S                           

 

Nom i cognoms de l’alumne/a: _____________________________ 
Curs que farà el 2017/18: ____________ 
Signatura del titular del compte, 
 
 
Barcelona, ____ de juny de 2017 

 
El pagament de les quotes és absolutament necessari per a la bona marxa del centre 
ja que aquests  diners s’utilitzen per subvencionar el funcionament de la biblioteca, 
organitzar xerrades i actes culturals, organitzar certàmens i exposicions, comprar 
material didàctic (musical, audiovisual, esportiu,....) i fungible (fotocòpies, pòsters, 
material informàtic....) i, per tant, tenen sempre repercussió directa en la qualitat de 
l’ensenyament que rep l’alumnat. 
 

MODEL3 


