
 

 

ALUMNE/A.............................................................................................CURS................................. 

 

INFORMACIÓ DEL CENTRE A LA FAMÍLIA 

A. Informació facilitada per les famílies. 

La no complementació del present formulari correctament dificultarà la formalització de la 

matrícula de l’alumne/a  en aquest centre educatiu. 

 

B. Centre privat catòlic. 

Es comunica que el centre és privat i confessional catòlic –estant definida la seva oferta 

educativa en el caràcter propi i projecte educatiu, documents que tenen dret a conèixer  tots 

el membres de la comunitat educativa del centre i que, prèvia petició, estan a disposició de les 

famílies a la Secretaria del centre. 

La nostra escola és una institució social que d’una manera més directa complementa l’acció 

educativa de les famílies, ajudant  l’alumne/a  a créixer en tots els aspectes de la seva 

personalitat, a estimar, a viure comunitàriament i a bastir un món més humà. 

Com a centre catòlic promovem la formació integral dels alumnes d’acord en una concepció 

cristiana de l’home, de la vida i del món,, cerquem una síntesi entre fe, cultura i vida, que els 

prepari a participar en la transformació i millora de la societat. 

Fomentem les actituds i valors que la persona avui dia viu particularment amb més sensibilitat: 

actitud d’acolliment, optimisme, honradesa i senzillesa. Eduquem per a la llibertat, la justícia, 

la solidaritat i la pau, com a valors que enriqueixen l’acció educativa i perquè el conreu 

d’aquests valors és especialment urgent en la nostra societat. 

 

C. Concertació 

El centre, en el present curs escolar, està concertat amb la Conselleria d’Educació, en els 

ensenyaments d’Educació Infantil,  Educació Primària i Educació Secundària. Així mateix, el 

concert té una durada de quatre anys. 



Els centres concertats estan sotmesos a les normes regulades del règim de concerts, entre 

d’altres, el Títol IV de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a  l’ educació i 

els articles 116 i 117 de la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

 

D. Normes d’organització 

El reglament de Règim Intern és el document que reculli les normes d’organització, 

funcionament i convivència del centre. Aquest document és públic i afecta a tots els membres 

de la comunitat educativa, els quals tenen el dret i l’obligació de conèixer-lo  i  complir-lo i 

respectar-lo. Els interessats poden demanar una còpia del Reglament de Règim Intern a la 

Secretaria del Centre. 

E. Activitats i serveis 

Les activitats escolars complementàries, les activitats extraescolars i els serveis 

complementaris organitzats pel centre tenen caràcter voluntari. 

El centre organitza una oferta d’activitats escolars complementàries i serveis complementaris 

pel conjunt dels alumnes de cada grup, com a part de la seva oferta i servei educatiu vinculat al 

seu Caràcter propi. Projecte educatiu, a la millora de la qualitat d’ensenyament i la formació 

integral dels alumnes. 

En els ensenyaments concertats aquestes activitats són aprovades pel Consell Escolar, i el preu 

de les activitats i serveis complementaris –que no tenen caràcter lucratiu- és autoritzat per la 

Conselleria d’Educació. Les activitats complementàries, d’altra banda, suposen una ampliació 

de l’horari de permanència dels alumnes al centre. 

La participació dels alumnes en aquestes activitats i serveis, amb caràcter voluntari, constitueix 

un complement fonamental per a la seva formació i el servei educatiu del centre. La concreció 

de les activitats per a cada curs escolar es realitza pel Consell Escolar del  centre. 

 

F. Informació i entrevistes 

Els pares dels alumnes seran informats dels aspectes relacionats amb l’educació dels seus 

fills/es  o de les qüestions del centre que els afectin, segons la naturalesa del tema mitjançant 

avís personal o comunicació general pels procediments que, en cada cas es determinin (taulell 

d’anuncis, circulars traslladades pels alumnes, telèfon, correu electrònic, correu postal, etc.) 

Així mateix, els pares podran entrevistar-se amb la direcció o els tutors del seus fills/es en 

l’horari establer a l’efecte, tal i com consta a l’agenda escolar distribuïda als alumnes a l’inici 

del curs, i prèvia petició d’hora. 

Els pares dels/les  alumnes d’ESO ,  5è i 6è  d’Educació Primària tindran informació periòdica 

(cada mes) mitjançant un full de seguiment en el qual es recullen puntuacions de controls, 

incidències o felicitacions d’acord al comportament de l’alumne/a. 



G. Dades e imatge 

La totalitat o part de les dades personals remarcades seran incorporades i tractades en un 

fitxer de dades del que és responsable el titular del centre i que té per objecte l’adequada 

organització i/o prestació i/o difusió-publicitat de les seves activitats curriculars, activitats 

complementàries i extraescolars i serveis del centre educatiu, així com la gestió acadèmica, 

econòmica i administrativa, el que inclou la recollida i tractament de dades i informació de 

tipus psicopedagògic relacionada amb el procés d’aprenentatge i de socialització de l’alumne/a 

generada durant el cicle escolar. Aquestes dades seran custodiades pel centre amb el degut 

secret de conformitat al que s’estableix en la Llei de protecció de dades (art.11 LOPD). 

 Les dades personals, incloses les de caràcter reservat, necessàries pel centre educatiu, 

seran facilitades a la Conselleria d’Educació, quan la mateixa ho requereixi de 

conformitat amb allò disposat en la la D.A. 23a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’Educació i conforme amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. Els 

titulars de les dades tenen reconegut i podran exercitar sense cap cost addicional, els 

drets d’accés, cancel·lació i rectificació mitjançant escrit dirigit al Titular del centre, o 

bé per correu electrònic a l’adreça del Titular del Centre. 

 Els que subscriuen el present document coneixen i permeten que les dades personals 

marcades seran incorporades i tractades en un fitxer de dades del que és responsable 

el responsable el titular del centre educatiu i que té per objecte l’adequada 

organització, prestació i/o difusió de les activitats acadèmiques i en el seu cas 

complementàries i extraescolar en la que participin els/les alumnes, així com dels 

serveis del centre educatiu. 

 De no fer manifestació en sentit contrari, els qui subscriuen el present document 

autoritzen que les dades relatives a nom, cognoms, domicili, telèfons i correu 

electrònic, es facilitin a les associacions vinculades a aquest centre (alumnes, antics 

alumnes o mares/pares) per l’organització i remissió d’informació de les seves 

activitats a tota la comunitat educativa. 

 El centre es compromet i reconeix la seva obligació, al compliment del que s’estableix 

a l’article 11 de la LOPD.  Per això, el centre no cedirà les dades de caràcter personal 

objecte de tractament automatitzat més que “pel compliment de fins directament 

relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari” i, excepte que la Llei 

prevegi una altra cosa, o es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic, 

amb el previ consentiment de l’afectat o interessat. 

 Els que subscriuen el present document, en qualitat de representants legals del menor 

escolaritzat al centre, autoritzen al mateix per tal que obtingui i utilitzi imatges i el 

nom del menor, relacionades amb l’activitat  del centre, en les publicacions de tot 

tipus que realitzi el centre, ja siguin impreses o en format digital (agenda escolar, orla, 

exposicions, pàgina web del centre, etc.) En qualsevol cas, la utilització i la difusió de 

les citades imatges es produeixen en condicions de gratuïtat i amb la deguda cautela. 

 El centre presta un servei a través de la seva pàgina web i amb aquest fi obté les dades 

dels sol3licitants dels seus serveis. Per això, el centre es compromet a observar les 

regles sobre protecció de dades en la mateixa forma que quan presta els serveis per 

altres mitjans convencionals. 



 

H. Termini de matriculació 

La inscripció al centre es dur a terme per un curs escolar. Es considerarà que els/les 

pares/mares renuncien a que el seu fill/a continuï al centre en cursos successius si no lliuren 

signada la reserva de plaça. 

 

Incorporació al centre de l’alumne/a sol·licitant de plaça- 

La incorporació del seu fill/a i de vostès a aquest centre i a la seva comunitat educativa com a 

fruit del seu dret d’elecció de centre i del tipus d’educació que desitgen per al seu fill/a, 

comporta uns compromisos recíprocs. 

Per això, el centre en compromet a desenvolupar el procés educatiu en un clima d’acollida, 

atenció individualitzada, formació integral respecte al drets dels alumnes, tot ai9xò de 

conformitat amb la nostra proposta educativa. 

 

MANIFESTACIONS DELS PARES/MARES TUTORS. 

1r Que coneixem i respectem íntegrament el caràcter propi del centre que defineix la seva 

identitat, el projecte educatiu i el reglament de règim interior, que hem pogut consultar a la 

secretaria del centre i acceptem que el/la nostre/a fill/a sigui educat/da conforme a l’estil 

definit en els citats documents. 

2n Que, com a primers responsables de l’educació del/a nostre/a fill/a participarem 

activament en el procés educatiu del/la nostre/a fill/a en l’àmbit escolar: 

a) Adoptant les mesures que siguin necessàries per tal que assisteixi a classe amb 

puntualitat. 

b) Interessant-nos per conèixer i recolzar l’evolució del procés educatiu del/la nostre/a 

fill/a. 

c) Estimulant al nostre/a fill/a perquè dugui a terme les tasques i activitats d’estudi que 

se li encomanen. 

d) Participant a les entrevistes i reunions a les que siguem convocats pel centre en relació 

al procés educatiu del/la nostre/a fill/a. 

e) Informant als responsables del centre d’aquells aspectes de la personalitat i 

circumstàncies del/la nostre/a fill/a que afectin o siguin rellevants per a la seva 

formació i relació amb el centre i els membres de la comunitat educativa. 

f) Respectant i fent respectar les normes de convivència del centre i fomentant els 

respecte per tots els components de la comunitat educativa. 

g) Els pares dels alumnes hem d’interessar-nos pel seguiment del/la nostre/a fill/a, 

sol·licitant tutories per informar-nos i lliurant puntualment cada mes el full de 

seguiment (alumnes d’Educació Secundària , 5è i 6è de Primària) que se’ns enviï des 



del Centre per conèixer l’evolució periòdica del/la nostre/a fill/a al desenvolupament 

de la seva formació. 

3r Que, excepte manifestació en contra, acceptem la participació del/la nostre/a fill/a en les 

activitats escolars complementàries i en els serveis complementaris organitzats pel centre, pel 

conjunt dels alumnes del seu grup, nivell, o centre, conforme als preus que s’estableixin i 

siguin autoritzats a tenor de la legislació vigent, dels que serem informats puntualment sense 

prejudici de la possible inscripció en altres serveis complementaris i en les activitats 

extraescolars que ofereixi el centre. 

4t Que, els que subscriuen el present document, en qualitats de representants legals del 

menor escolaritzat en el centre, autoritzen al centre per tal que obtingui i utilitzi imatges i el 

nom del menor, sempre relacionades amb l’activitat del mateix, en les publicacions de tot 

tipus que aquest realitzi, ja siguin impreses o en format digital (agenda escolar, orla, 

exposicions, pàgina web del centre, etc...) 

Igualment autoritzen que les imatges siguin obtingudes i difoses en condicions de gratuïtat 

pels mitjans de comunicació sempre que la citada difusió no comporti una intromissió 

il·legítima en la intimitat, honra o reputació del menor o sigui contrària als seus interessos, tot 

això en els temes establerts a l’article 4 número 3 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció 

Jurídica del Menor. 

5è Que les dades i informació que aportem són veraces i completes, sense que haguem omès 

dades rellevants o que hagin de ser tingudes en compte en relació amb la incorporació al 

centre del/la nostre/a fill/a. 

 

Mataró, a                   de                                        de 20 

 

Signatura    Signatura   Signatura 

 

 

Pare/mare o tutor     Representant del Titular del  Centre 

 

 

 


