MATRICULACIÓ ALUMNES 1r ESO – CURS 2017 / 18
(PRO02-I01)

DIES: Del 12 al 16 de juny
HORARI: 10 A 13 h.
Documentació a presentar a l’hora de confirmar la matrícula pels
alumnes que van presentar la preinscripció en aquest centre:
- Impresos matrícula omplerts
(es poden obtenir a: http://web.isantaeugenia.cat/
- Justificant de pagament de matrícula de “la Caixa”
(En cas de sol·licitar armariet calen els dos justificants independents)

- Fotocòpia de vacunes del llibre de salut
Per als alumnes que no van presentar la preinscripció en aquest centre,
cal que presentin :
40 €
35 €
75 €
35 €
110 €

Original i fotocòpia del DNI alumnes majors de 14 anys
Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del llibre de família
Original i fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
Material
Activitats curriculars
Total matrícula sense AMPA
Quota associació de pares i mares (una per família)
Total matrícula amb AMPA

Opcional a l’últim full trobeu la sol·licitud d’armariet .
18€

Quota ús d’armariet durant el curs 2017-18

INSTITUT SANTA EUGÈNIA
(PRO02-I18)

ACTIVITAT: MATRÍCULA 1r ESO
PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “la
Caixa”
Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta pot ser de qualsevol Caixa o Banc.
Passos a seguir en el caixer: Introduir activador i

Clicar icona “Codi de barres” i passar el codi de barres

En cas de no haver llegit be el codi de barres.
Seleccionar

“col·legis i matrícules””

>>Amb el

codi de l’Entitat.

0

4

6

1

6

8

0

Omplir els espai en blanc següents, a l’espai “Codi Activitat” s’ha de posar el codi indicat:

Import:
Nom Alumne:

Cognoms, Nom

Codi Activitat:

1338

Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar al Institut.

PAGAMENT PER LÍNIA OBERTA
Seleccionar Comptes > Transferències i traspassos > Pagaments a Tercers -> Fer un
nou pagament a Tercers
Cal imprimir el justificant i portar-lo a l’Institut amb la resta de documents

IMPORT A PAGAR
Quota del curs amb quota AMPA inclosa
Quota del curs sense AMPA

110 €
75 €

OMPLIR PEL CENTRE
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INTERN

SI

NO

AMPA

SI

NO

RELIGIÓ

SI

NO

GERMANS al CENTRE
PROMOCIÓ

DADES ALUMNE/A
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

DATA NAIX.

PAIS NAIX.

NACIONALITAT

PROVINCIA NAIX.

MUNICIPI NAIX.

SEXE

ADREÇA

CP

MUNICIPI

PROVINCIA

Últim curs fet

CENTRE DE PROCEDÈNCIA

RELIGIÓ

FRANCÈS 2n Idioma

TEL. DOMICILI

TEL. URGÈNCIA

MÒBIL PARE

MÒBIL MARE

Mòbil Missatges

Correu Electrònic

DADES PARE/ 1r TUTOR
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

ADREÇA

CP

MUNICIPI
NIVELL ESTUDIS

Empresa on treballa i telèfon
PRIMARIS

SECUNDARIS

SUPERIORS

DADES MARE / 2n TUTOR
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

ADREÇA

CP

MUNICIPI
NIVELL ESTUDIS

Empresa on treballa i telèfon
PRIMARIS

SECUNDARIS

SUPERIORS

Girona, __________ de /d´____________________________ de 2017
Signatura

Nota informativa:
Les dades personals 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 de les 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 dades de caràcter personal.

DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES DE REIGIÓ CATÒLICA
I DE LA CULTURA I VALORS ÈTICS
1r d’ ESO

EL FET RELIGIÓS I EL CRISTIANISME

RELIGIÓ
CATÒLICA

•
•
•
•
•
•
•

La religió en els orígens de la humanitat
Déus, mites, ritus i creences
La religió en les civilitzacions antigues
La religió a Grècia i Roma
Les religions monoteistes: Judaisme, Islam i
Cristianisme
Jesús i el Cristianisme
El Cristianisme: un model de vida

En aquesta matèria es treballaran competències
com: l’autonomia en la presa de decisions, les
actituds ètiques derivades de la Declaració Universal
dels Drets Humans; mostrar actituds de respecte
CULTURA I VALORS actiu envers les altres persones, cultures, opcions i
creences; aplicar el diàleg especialment per a solució
ÈTICS
de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura
de la pau; realitzar activitats de participació i de
col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

DECLARACIÓ SOBRE L’OPCIÓ PER LA FORMACIÓ RELIGIOSA O ELS
ENSENYAMENTS ALTERNATIUS EN L’ETAPA D’ESO en el procés de
MATRICULACIÓ
Benvolguts pares, mares, tutors/res :
La Constitució proclama el dret que us assisteix com a pares per tal que a l’escola
els vostres fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les vostres
conviccions (article 27.3).
Per tal de facilitar-vos l’exercici d’aquest dret fonamental, i d’acord amb la normativa
vigent, caldrà que manifesteu a la direcció del centre, si desitgeu que el vostre fill/a
tutorat/da, rebi formació religiosa a l’institut durant l’etapa d’ ESO. Respecte a
aquesta qüestió, us recordem el següent:
• El centre té l’obligació de garantir l’oferta de formació religiosa perquè tots els
alumnes, els pares dels quals manifesteu interès, puguin rebre aquesta
formació.
• Els alumnes que no rebin formació religiosa, realitzaran la matèria de: Cultura
i valors ètics.
Us preguem, doncs, que lliureu aquest full, degudament omplert a la direcció del
centre en el moment de la matriculació.
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A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE:
Nom del centre: INS Santa Eugènia
DESITGEM que el/la nostre/a fill/a ..................................................................

REBI FORMACIÓ DE RELIGIÓ: SI

NO

Si la resposta és NO, cursarà Cultura i valors ètics

Girona, a _____ de ________________ de 201___
Signatura del pare o mare / tutor

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DEL PERMÍS D’IMATGE DURANT
L’ESCOLARITZACIÓ (menors de 14 anys)
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 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 l’autorització per poder publicar
fotografies i vídeos on aparegui l’alumne o l’alumna i hi sigui clarament identificable.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs/web/revistes) cal la corresponent
cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o d’aquells que n’exerceixen
la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap
mena de modulació segons l’edat de l’alumnat. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en
qüestió no aparegui clarament identificat i s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de
batxillerat i altres de similars.
_________________________________________________________________________________
Dades de l’alumne o l’alumna i dels pares, les mares o els tutors o les tutores
_________________________________________________________________________________
Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna

_________________________________________________________________________________

Nom i cognoms del pare, la mare, el tutor o la tutora legal de l’alumne

DNI/NIE/Passaport

_________________________________________________________________________________

Autorització: (Registre PRO02-R01)
1.

Quela meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
-Pàgines web del centre:

□

SI

□

NO

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:
2.

□

SI

□

NO

Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (blocs i espais
web del centre i revistes editades per aquest) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
□

3.

SI

□

NO

Que en les pàgines web/blocs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i el nom del centre:
□

SI

□

NO

___________________________________________________________________
Lloc i data
_____________________________________________________________________________________________________
Signatura de l’alumne o l’alumna

_____________________________________________________________________________________________________
D’acordambl’article 5è de laLlei orgânica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracterpersonalus informem que lesdades que
essol·licitenenaquestimprèsseranincorporadesalfitxer “Alumnes de centres educatiusdependentsdelDepartament d’Educació” responsabilitat de laDirecciódel centre
educatiu, amblafinalitat de gestionarl’acció educativa, l’orientació acadêmica i professional, l’acció tutorial i de comunicacióamblesfamílies,
l’avaluacióobjectivadelrendiment escolar, elcompromís de l’alumnat i llursfamíliesenelprocèseducatiu i l’accésalsserveisdigitals i telemàticsfacilitatspelDepartament. La
persona afectadapotexercirelsdrets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposiciódavant La Direcció Del centre educatiucorresponent.

Direcciódel centre
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AUTORITZACIÓ
CURRICULARS

DE

SORTIDES

RELACIONADES

AMB

LES

ACTIVITATS

Autoritzo al meu fill/filla a participar en totes les sortides del seu curs i grup que
figuren en la Programació Anual de l’institut i aprovades pel Consell Escolar durant la
seva escolarització en aquest centre, el cost i les dates de les quals us farem arribar
en el seu moment i, assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se d’un
comportament inadequat del seu fill/filla o tutorat/da,
Les activitats curriculars són considerades lectives i per tant l’assistència a les
mateixes és obligatòria per a totl’alumnat. Formen part del currículum i tenen una
valoració acadèmica.

(SI)

(NO) marcar el que convingui

Jo, ……………………………………………………………. Amb NIF o passaport
……………….
(mare, pare o tutor)

Alumne/a .......................................................................... CURS ....... ESTUDIS
.....................

Girona, ....... de/d’.............................. de 201...
Signatura,

Carta de compromís educatiu
(Registre PRO04-R40)
Les persones sotasignades, Francesc Martí i Grau , director de l’Institut Santa Eugènia de Girona, i
____________________________________________, pare/mare/tutor o tutora legal de l’alumne/a
_____________________________________________, del curs ________ reunits a la localitat de
Girona, conscients que l’educació dels joves implica una 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. Oferir una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumnat, segons els principis descrits en el Projecte Educatiu del Centre (PEC).
2. Vetllar per aconseguir una convivència fonamentada en el respecte entre els alumnes i entre
els alumnes i la resta de comunitat educativa.
3. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.
4. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i dels alumnes, sense
entrar en conflicte amb els principis descrits en el PEC.
5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les
necessitats específiques de l’alumnat, i mantenir informada la família.
6. Informar la família del PEC i de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre
(NOFC).
7. Informar la família i l’alumnat dels criteris d’avaluació de totes les matèries, fer-ne una
valoració objectiva, i si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
8. Mantenir comunicació regular amb la família (mínim de 2 entrevistes anuals), per informar-la
de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat.
9. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumnat al centre, i
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal.
10. Facilitar tot el possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre a
l’hora d’atendre les peticions d’entrevista o comunicació que formulin les famílies.
11. Coresponsabilitzar l’alumnat en la seva pròpia formació acadèmica, i en les conductes
relacionades amb la convivència.
12. Explicar als alumnes el significat d’aquests compromisos.
13. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, almenys un
vegada cada curs.

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.
2. Col·laborar amb el centre en l’educació del fill o filla, vetllant per transmetre els valors
necessaris per assolir uns bons resultats i una bona convivència: esforç, dedicació,
responsabilitat, respecte, ...
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. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a
les activitats acadèmiques, i perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa per poder fer els deures
anotats a l’agenda, i verificar que porti a l’institut el material necessari per fer les activitats
acadèmiques previstes.
6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació a la formació del fill o filla (tutor/a, equip directiu).
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’ensenyament – aprenentatge.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el
centre.
9. Adoptar criteris o mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
10. Coresponsabilitzar el fill o filla en la seva formació acadèmica, i ajudar-lo/a a madurar com a
persona.
11. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
12. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquests compromisos, almenys
un vegada cada curs.
El període de vigència d’aquests compromisos és per a tota l’etapa educativa de l’ESO.
I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre
El Director

Signatura

Girona, ___ de ____________ de 2017

La família
(pare, mare o tutor/a)

Signatura

Enquesta preinscripció i matrícula 2017-18
Per tal de millorar el servei relacionat amb tot el procés de preinscripció i matrícula, agrairem
respongui de forma totalment anònima a les següents preguntes.
1 - Nivell d’estudis pels que ha fet la matrícula (Marqui [X] la casella corresponent):
ESO
Batxillerat
Cicles Formatius Grau Mitjà
Cicles Formatius Grau Superior
Preparació proves d’accés
2 - Per què s’ha matriculat en aquest centre? (Marqui [X] la casella corresponent):
Pel prestigi que té
Perquè és l’únic que realitza els estudis que vull fer
Perquè està a prop de casa
Perquè no en coneixia cap més
Perquè conec amics/gues que han vingut i els ha agradat
Ns/Nc
3 - Puntuï de 0 (gens) a 10 (molt) les següents qüestions (Marqui [X] la casella corresponent):
Qüestions

Puntuació

1. Agilitat en els tràmits en la preinscripció

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

2. Agilitat en els tràmits en la matrícula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

3. Informació/atenció rebuda a consergeria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

4. Informació/atenció rebuda a secretaria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

4 – Abans d’iniciar-se el període de preinscripció i matrícula es varen celebrar reunions
informatives:
Vareu assistir a aquestes reunions?
En cas afirmatiu, valori la informació/atenció rebuda

SI
1

NO
2

3

4

5

Ns/Nc
6

7

8

9

10

Ns/Nc

Si té algun suggeriment referent a les qüestions proposades, si us plau escriviu-les a continuació:

Gràcies per la seva col·laboració

NOM i COGNOMS ___________________________________________________
ADREÇA _____________________________________________________________
POBLACIÓ _____________________ C.P. _________ TELÈFON ____________
CURS ______________ ESPECIALITAT _________________________________
He fet un pagament de 18 € en concepte de manteniment per l’ús d’un
armariet, fins al dia 22 de juny de l’any 2018.
En el cas que al final del període l’alumne/a torni les claus i no hi hagi
cap desperfecte en l’armariet , se li retornaran 6 € .
L’ús dels armariets està sotmès a normativa. En cas de no respectar-la es
se’n perdrà l’ús.
Estic conforme amb la normativa d’ús i em comprometo a respectar- 173 cms
la.
Signatura
106 cms
Assenyala l’alçada de guixeta preferent

____________________________________________________________________ 39 cms
NORMATIVA.
1.- Cada alumne/a es farà responsable de la conservació del seu armariet.
2.- Només es pot obrir l’armariet en arribar a l’ INS, a l’hora del pati, al
migdia i abans de marxar a casa. Mai entre dues classes seguides.
3.- Dins dels armariets no es poden guardar ni restes de menjar ni res que
sigui moll
( tovalloles), ni res líquid.
4.- L’ INS no es fa responsable del deteriorament o robatori del contingut
dels armariets.
5.- La clau que s’entrega és per l’obertura del propi armariet, no per altres
usos.
6.- Els armariets són individuals, no es poden compartir.
7.- En acabar el període de lloguer s’han de tornar les claus i deixar
l’armariet net, i en perfecte estat de conservació.
8.- La Direcció del centre podrà revisar els armariets sempre que ho cregui
convenient.
9.- Qualsevol actitud contrària al civisme i convivència, respecte els
armariets o falta de respecte a la normativa, serà sancionada amb la
retirada de les claus i/o qualificada de falta segons el Decret de Drets i
Deures dels alumnes.
___________________________________________________________________________
He retornat les claus de l’armariet núm. _______ en data ______________, i
m’han retornat 6 € en concepte de fiança.
Signatura

.
.
.

SOL·LICITUD LLOGUER
ARMARIETS CURS 2017/18

PGQ062-R01

INSTITUT SANTA EUGÈNIA
FULL PER REALITZAR EL PAGAMENT PER L’ÚS
D’ARMARIET DURANT EL CURS 2017-18
PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “la
Caixa”
Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta pot ser de qualsevol Caixa o Banc.
Passos a seguir en el caixer: Introduir activador i

Clicar icona “Codi de barres” i passar el codi de barres

En cas de no haver llegit be el codi de barres.
Seleccionar

“col·legis i matrícules””

>>Amb el

codi de l’Entitat.

0

4

6

1

6

8

0

Omplir els espai en blanc següents, a l’espai “Codi Activitat” s’ha de posar el codi indicat:

Import:

18 €

Nom Alumne:

Cognoms, Nom

Codi Activitat:

1983

Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar al Institut.

PAGAMENT PER LÍNIA OBERTA
Seleccionar Comptes > Transferències i traspassos > Pagaments a Tercers -> Fer un
nou pagament a Tercers
Cal imprimir el justificant i portar-lo a l’Institut amb la resta de documents

IMPORT A PAGAR
Quota en concepte de manteniment per l’ús de
d’armariet durant el curs 2017-18

18 €

