RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Benvolguts senyors:

Poden formalitzar la matrícula presentant a Secretaria del Centre, del 20 al 26
de juny, la documentació que a continuació els detallem:

● Qüestionaris adjunts complimentats.
● Dues fotografies mida carnet.
● Fotocòpia targeta Sanitària o equivalent.
● Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial.
● Certificat mèdic d’al·lèrgies i/o intoleràcies.
● Fotocòpia de l’últim informe d’avaluació.

LA PLAÇA QUEDARÀ LLIURE SI EN EL TERMINI ESMENTAT NO HEM
REBUT LA DOCUMENTACIÓ.

La Direcció
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COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

FITXA PERSONAL DE L’ALUMNE

Cognoms..........................................................................................................
Nom…….................................................................. DNI...................................
Data de naixement ..........................................................................................
Població ...........................................................................................................
Comarca .................................................................. Província .................................................................
País ....................................................................... Nacionalitat ...............................................................
Núm. TIS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom i cognoms pare/tutor ............................................................................... DNI ...............................
Data naixement.......................... Lloc naixement ................................ Professió ....................................
Nom i cognoms mare/tutora ............................................................................ DNI ...............................
Data naixement.......................... Lloc naixement ................................ Professió ....................................
Adreça dels pares/tutors ..........................................................................................................................
Població ............................................................................................ Codi Postal ....................................

Telèfons pare/tutor

Telèfons mare/tutora

Particular .........................................................

Particular .........................................................

Feina ……..........................................................

Feina ……..........................................................

Mòbil …............................................................

Mòbil …............................................................

e-mail …............................................................

e-mail ..............................................................

Nº de germans inclòs l’alumne ................................... lloc que ocupa ....................................................
Nº de germans en el Centre..........................
Llengua familiar:

català

castellà

…………………………..

El curs anterior ha assistit a l’escola/llar d’infants: .................................................................................
Codi Centre ........................... Adreça ......................................................................................................
OBSERVACIONS: ........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FITXA PERSONAL DE L’ALUMNE

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades,
essent coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” que és
responsabilitat de l’escola. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari
per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic
a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (www.apdcat).

SIGNATURA
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MANIFEST

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

En ..................................................................................................................................
amb DNI número .............................., i domiciliat a ......................................................
carrer/plaça ....................................................................................................................
com a pare/mare/tutor del noi/noia ................................................................................
MANIFESTO
●
QUE CONEC EL CARÀCTER PROPI DE L’ESCOLA CARDENAL VIDAL I
BARRAQUER i desitjo matricular-hi el meu fill/filla i, amb aquesta intenció, presento la
corresponent sol·licitud de plaça;
●
Desitjo que el meu fill/a participi en les activitats educatives que l’escola
organitza com a complement dels ensenyaments establerts pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
●
Igualment, desitjo rebre informació freqüent sobre la vida de l’escola i
mantenir la relació amb els educadors i educadores del meu fill/a.

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent
coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” responsabilitat de

l’escola. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat
amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà
que es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat).

SIGNATURA
Cambrils, ............... d ..................................... de 20....
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ENQUESTA MATRÍCULA

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Desitjaríem ens ajudessin a realitzar una valoració sobre els motius que ajuden a prendre la
decisió a les famílies a l’hora de buscar plaça en el nostre centre.

Marquin amb una creu els 5 aspectes que més valoren i pel que han decidit
matricular els seu fill/a a la nostra escola.
❒ Bona formació acadèmica
❒ Bons hàbits educatius
❒ Escola cristiana
❒ Educació en valors
❒ Proximitat al centre.
❒ Bon professorat
❒ Escolaritat fins els 16 anys
❒ Comunicació propera Família-Escola
❒ Projectes d’innovació. (Ulisses, crea,mediació...)
❒ Ús de noves tecnologies
❒ Disciplina
❒ Natació
❒ Bones instal·lacions
❒ Ús d’eines tecnològiques
❒ Anglès des de P3.
❒ Una escola amb més de 100 d’anys al servei del poble.
❒ Horari adequat.
❒ Dóna bons serveis en general.
❒ Recomanació d’altres pares, que estan satisfets de la nostra escola.
❒ Es realitza un seguiment acurat de l’alumne al llarg de tota l’escolaritat.
❒ L’escola en general dóna un bon tracte a les persones.
❒ Bona orientació personal.
❒ Treballa força el sentit de pertinença cultural (celebracions Nadal, Tot Sants, Sant Jordi,…)
❒ M’he sentit ben acollit des del primer moment a l’escola.
❒ Sóc antic alumne/a i valoro l’educació que vaig rebre a l’escola.
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COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

ENQUESTA MATRÍCULA

❒ El centre em mereix la confiança que jo demano.
❒ Per les sortides trimestrals que es realitzen
Gràcies per la seva col.laboració!
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FITXA DE SALUT

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Per tal de tenir una bona informació respecte del seu fill/a, preguem es disposin a omplir
el següent qüestionari de salut, que ens ajudarà a millorar el nostre servei.
DADES PERSONALS:
NOM I COGNOMS ..........................................................................................................
DATA DE NAIXEMENT ...................................................................................................
CURS ................................................................... GRUP/CLASSE ...............................
DOMICILI.........................................................................................................................
TELÈFON FIX ............................................ MÒBIL ........................................................
CORREU ELECTRÒNIC.............................................@.................................................

El seu fill/a té alguna de les malalties següents? Encercleu la resposta correcta.
* ASMA

SÍ

NO

SÍ

NO

* BRONQUITIS CRÒNICA

SÍ

NO

* DIABETES

SÍ

NO

* EPILÈPSIA O ATACS CONVULSIUS

SÍ

NO

* TÉ AL·LÈRGIA? (Cal adjuntar certificat mèdic)

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

-Utilitza broncodilatador habitualment?

* HEPATITIS SI

NO

- A què?............................................................
* MALALTIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL
- Quina?............................................................
* TRASTORNS ALIMENTARIS
- Quins?...........................................................
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COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

FITXA DE SALUT

* DOLORS ARTICULARS

SI

NO

* PROBLEMES CARDIOVASCULARS

SI

NO

* PROBLEMES DE VISIÓ

SI

NO

* HA PATIT ALGUNA LESIÓ IMPORTANT

SI

NO

SI

NO

- Quina?..........................................................
* HA ESTAT MAI OPERAT/DA?
- De què?.......................................................
* PREN ALGUNA MEDICACIÓ DE FORMA REGULAR?

SI

NO

- Quina?.........................................................
* OBSERVACIONS:
En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent
coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “fitxes salut” responsabilitat de l’escola. Aquestes dades no seran
transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que
es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat).

SIGNATURA
Cambrils, a ……….. d’/de ………………………. de 20……
Signatura del pare, mare o tutor legal
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FITXA DE SALUT

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER
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ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES D’ALUMNES

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Benvolgudes famílies
Volem informar-vos que tant l'associació de pares i mares i l'escola estem
treballant per tal de millorar tant la qualitat educativa com els nostres altres
serveis.
Per aquest motiu, i sempre amb la finalitat de donar-vos l'atenció que mereixeu,
i en compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter
personal i de garantia dels drets digital, us sol·licitem el vostre consentiment per
poder tractar informàticament i que puguin ser utilitzades totes les dades
obtingudes al llarg de la vostra relació amb l'esmentada associació i que
actualment es troben als fitxers automatitzats que són titularitat de l'escola.
En aquest sentit, us reiterem el nostre compromís d'ús responsable i confidencial
de les dades. Per tant preguem retorneu la butlleta adjunta degudament
complimentada.
Us agraïm la confiança dipositada en nosaltres
la Direcció
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En/Na.....................................................................................DNI..........................
pare, mare o tutor de l'alumne …...........................................................................
del curs ..........................................................................
Autoritzo siguin lliurades les meves dades a l'AMPA

No autoritzo siguin lliurades les meves dades a l'AMPA

Cambrils,........................d'/de …………………………… 20…...
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ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES D’ALUMNES

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Signatura
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

El Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer disposa a internet d'un espai WEB (cvbcambrils.cat) i xarxes
socials, on s'hi pot trobar diversa informació sobre el centre: horari lectiu, assignatures
complementàries, extraescolars, menús de menjador, fotografies de les sortides...
En aquesta pàgina es poden publicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup
alumnes del centre realitzant activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, la direcció
del centre demana el consentiment als professors i personal del centre per poder publicar fotografies
on apareguin i siguin clarament identificables.
En/Na...............................................................................................DNI..................................

AUTORITZO
NO AUTORITZO
que

la

meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a les esmentades

activitats escolars organitzades pel centre docent i publicades a:
●

La pàgina web del centre i a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube.

●

Filmacions destinades a difusió pública de la nostra escolarització.

●

En el blog de la revista o publicacions d'àmbit escolar i educatiu.

L’escola no es fa responsable de les imatges dels nostres alumnes publicades en qualsevol plataforma no gestionada
directament pel Centre. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes
peticions caldrà que es faci en

Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a

secretaria@cvbcambrils.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat).

Cambrils, a …………. de ……………………………………...de 20…...
Signatura
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

El Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer disposa a internet d'un espai WEB (cvbcambrils.cat) i xarxes
socials, on s'hi pot trobar diversa informació sobre el centre: horari lectiu, assignatures
complementàries, extraescolars, menús de menjador, fotografies de les sortides...
En aquesta pàgina es poden publicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup
alumnes del centre realitzant activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, la direcció
del centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on
apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables.
En/Na...............................................................................................DNI..................................

AUTORITZA
NO AUTORITZA
que

la

imatge

del

meu

fill/a...................................................................................................... pugui aparèixer en fotografies
corresponents a les esmentades activitats escolars organitzades pel centre docent i publicades a:
●

La pàgina web del centre i a les nostres xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube.

●

Filmacions destinades a difusió pública de la nostra escolarització.

●

En el blog de la revista o publicacions d'àmbit escolar i educatiu.

L’escola no es fa responsable de les imatges dels nostres alumnes publicades en qualsevol plataforma no gestionada
directament pel Centre. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes
peticions caldrà que es faci en

Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a

secretaria@cvbcambrils.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat).

Cambrils, a …………. de ……………………………………...de 20…...
Signatura del pare, mare o tutor
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Carta de compromís educatiu
En/na _________________________________________________ com a pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a _____________________________________ i en/na
__________________________________________ com a representant de la titularitat del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer en data 2 de juny de 2011 reconeixentse mútuament l’autoritat i responsabilitat que els correspon, i en compliment del que disposa la llei d’Educació del juliol de 2009, acorden aquest document que explicita
la comunicació, vinculació, implicació entre el centre i la família per tal d’afavorir el bon desenvolupament de les activitats educatives dirigides als alumnes.
COMPROMISOS
CENTRE

FAMÍLIA

Aplicar els principis del Caràcter prop, concretats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i en
els seus Plans i Projectes annexos.

1

Respectar i acceptar els principis del Caràcter Propi, concretats en el Projecte Educatiu de
Centre(PEC)

Informar la família en les reunions generals de pares i els alumnes en sessions de tutoria, dels
principis i objectius del Projecte Educatiu de Centre

2

Conèixer els trets generals del Projecte Educatiu de Centre dels quals es dóna informació a les
reunions generals de pares.

3

Informar a l’escola sobre aspectes personals de l’alumne/a que puguin tenir rellevància i/o
incidir en el seu procés educatiu i en el desenvolupament de les seves capacitats.

Respectar els drets de l’alumne i vetllar perquè compleixi els seus deures en l’àmbit escolar a
nivell acadèmic i de convivència.

4

Fer un seguiment del compliment dels deures de l’alumne i ajudar-lo a organitzar el temps a
casa dedicat a les tasques escolars encomanades.

Oferir a l’alumne/a un projecte integral d’iniciació i maduració humana i cristiana, des del
respecte a altres conviccions religioses. (Opció preferent del PEC)

5

Respectar i acceptar la identitat de l’escola i la seva missió educativa.

Integrar l’educació en valors, especialment els especificats en els Caràcter propi, en totes les
activitats organitzades des del centre, així com destinar-hi un temps curricular. (Opció preferent
del PEC)

6

Mantenir davant del fill/a un clima de respecte cap a els membres de la comunitat educativa, en
l’escola i l’entorn. Potenciar i demanar també en ell/a aquest respecte cap a les persones i les
normes.

Integrar en el currículum programes d’innovació pedagògica per potenciar la creativitat, la
cooperació i el treball per projectes. (Opció preferent del PEC)

7

Respondre, sempre que sigui possible, a les propostes de col·laboració que arriben de l’escola
per a dur a terme activitats d’ensenyament-aprenentatge i a les mesures que ajudin a millorar el
rendiment del fill/a.

Establir canals de comunicació per tal de facilitar un seguiment de l' evolució acadèmica i
personal de l' alumne,atenent, dins de les possibilitats del centre, les peticions d' entrevista o de
comunicació que formuli la família.

8

Assistir a les reunions generals de pares i a les entrevistes individuals a les quals se’ls
convoqui.

Buscar, conjuntament amb les famílies, la solució a qualsevol tema, proposta o conflicte que
sorgeixi en la relació família-escola, en un clima de respecte i diàleg.

9

Demanar entrevistes personals amb l’escola sempre que hi hagi un tema, proposta o conflicte a
comentar i fer-ho sempre amb un clima de respecte i voluntat d’entesa.

Afavorir el desenvolupament de les capacitats de l’alumne/a, atenent a les seves necessitats a
nivell individual i social, perquè surti de l’escola dotat de tot allò que li cal per a viure com a
persona i ciutadà.

Oferir uns serveis i unes activitats extraescolars que contribueixin a l’educació integral de
l’alumne.

10

Abonar puntualment les quotes establertes pel Centre i aprovades pel Consell Escolar.
Contribuir amb les aportacions necessàries al manteniment de l’escola en tot allò que no està
cobert pel Concert que el centre té subscrit amb l’Administració Educativa.

Revisar, conjuntament amb la família, sempre que alguna de les dues parts ho consideri
necessari, el compliment dels compromisos adquirits en aquesta carta.

11

Revisar, conjuntament amb l’escola, sempre que alguna de les dues parts ho consideri
necessari el compliment dels compromisos adquirits en aquesta carta.

Signat:
El centre

La família (pare, mare o tutor/a)

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes”
que és responsabilitat de l’escola. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les
dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat).

AUTORITZACIÓ ÚS DADES BANCÀRIES

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Cambrils,............... d ................................................... de 20.......

Sr. Director Banc/Caixa

Benvolgut senyor,
Prego que fins nou avís facin efectives al Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer de
Cambrils, les mensualitats del meu fill/a:
.....................................................................................................................................
amb càrrec a:
Titular .................................................................................. DNI ................................
Adreça ........................................................................................................................
Població ......................................................................................................................
Entitat Bancària ...........................................................................................................
IBAN ............................................................................................................................
Adreça .........................................................................................................................
Població ..................................................... Província ................................................
Atentament,
Signatura Titular
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AUTORITZACIÓ ÚS DADES BANCÀRIES

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent
coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “comptabilitat” que és responsabilitat de l’escola. La finalitat
d’aquest tractament és la de realitza les transferències bancaries i pagaments amb caràcters indefinit mentre continuïn
les relacions amb el Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, que giri al número de compte bancari especificat en aquesta
autorització, tots els debuts corresponents a les factures que s’originin com a conseqüència de l’esmentada relació,
segons el que exigeix el Real Decret-llei 18/2018, de 23 de Novembre de serveis de pagament i altres mesures urgents
en matèria financera. Aquestes dades nomes seran transmeses a les entitats financeres que corresponguin així com a les
entitats tributàries que ho requereixin i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que
van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació
o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions
caldrà que es faci en

Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a

secretaria@cvbcambrils.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat).
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COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

SERVEI MATINAL

¡Us informem que l’escola ofereix el servei matinal de 8 a 9 del matí a l’edifici La
Salle, per si és del vostre interès.
-

El servei començarà el dia 13 de setembre i acabarà el 21 de juny.

-

Pels alumnes d'Educació Infantil, la monitora realitzarà el trasllat a l’edifici
a l'edifici Vedruna.

-

L'entrada serà a partir de les 7.50 h fins a les 8.15 h pel carrer Sant Plàcid,
24

-

Els nens poden portar esmorzar.

Preu fixos: 35,50€ mensuals
Preu puntual: 3,50 €
El servei dels fixos es cobrarà per rebut bancari.
Els interessats en aquests servei hauran de retornar la butlleta adjunta signada
abans del dia 13 de setembre.
La Direcció
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Sr/a ______________________________________________ pare/mare/tutor
de l’alumne/a __________________________________________ curs ________

M’INTERESSA EL SERVEI DE 8 A 9 DEL MATÍ
En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades,
essent coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” que és
responsabilitat de l’escola. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari
per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
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SERVEI MATINAL

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic
a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (www.apdcat).

Cambrils, a ...... d ............................................. 20.........

Signatura dels pares/tutors
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ACTIVITAT AQUÀTICA
EDUCACIÓ INFANTIL

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Benvolguts pares/mares de 1r de primària:

Els tutors i els mestres d’Educació Física, els informem que a partir del 18 de març es
durà a terme l’activitat aquàtica a les instal·lacions del Palau Municipal d’Esports de
Cambrils. Aquesta activitat és obligatòria, qualsevol excepció ha de ser justificada pel
facultatiu corresponent.

La franja horària i el dia reservat per aquesta activitat és la següent:
1rA Dilluns de ¾ de 12 fins a 2/4 d’1
1rB Dimarts de ¾ de 12 fins a 2/4 d’1
1rC

Dijous de ¾ de 12 fins a 2/4 d’1

1rA
dilluns
18 de març
25 de març
1 d’abril
8 d’abril
29 d’abril
6 de maig
13 de maig
27 de maig
3 de juny
10 de juny
10
sessions

1rB
dimarts
19 de març
26 de març
2 d’abril
9 d’abril
30 d’abril
7 de maig
14 de maig
21 de maig
28 de maig
4 de juny
10
sessions

1rC
dijous
21 de març
28 de març
4 d’abril
11 d’abril
25 d’abril
2 de maig
9 de maig
16 de maig
23 de maig
30 de maig
10
sessions
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Es recorda que els nens/es han de portar tot l’equipament necessari per dur a terme la
pràctica aquàtica: banyador, casquet de bany, tovallola i xancletes.

Els nens/es seran acompanyats per la mestra d’Educació Física.

Està restringit l’accés a la zona de vestidors. Només podran entrar als vestidors els
familiars que tinguin l’autorització de la mestra d’E.F. Necessitaríem la col·laboració de
familiars en el desplaçament cap a la piscina i durant l’estada als vestidors. Tots aquells
que es puguin comprometre, agrairíem que es posessin en contacte amb la mestra
d’E.F.

Els pares que estiguin interessats, poden recollir els seus fills/es al pavelló, a les
12:45h. En cas de no ser així, anirem a l’escola juntament amb els alumnes que es
quedin al menjador.
CALDRÀ RETORNAR LA BUTLLETA OMPLERTA ABANS DEL 15 DE MARÇ.

Atentament,
Els tutors de primer curs i la mestra d’EF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------En/na ....................................................................... amb D.N.I. .....................................
autoritza al seu fill/a ................................................................... del curs..........................
a realitzar l’activitat aquàtica del tercer trimestre.

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades,
essent coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” que és

ACTIVITAT AQUÀTICA
EDUCACIÓ INFANTIL

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

responsabilitat de l’escola. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari
per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic
a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (www.apdcat).

Signatura pare/mare/tutor
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AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ
MEDICAMENTS

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

En/Na………………………………………………..……………………… amb DNI
………………….. autoritzo al personal del centre que tingui cura del meu fill/a
…………………………………………, a administrar-li la medicació següent:
NOM DEL MEDICAMENT ……………………………………………………………
DOSI …………………………..………….. HORA ………………………………….
DEL DIA ………………………....….. AL DIA ………………………………………

OBSERVACIONS:

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent coneixedor
que seran incorporades a un fitxer denominat “fitxes de salut” que és responsabilitat de l’escola. Aquestes dades no seran transmeses
a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer
Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat).

SIGNATURA

Cambrils ,_______________________ de 201_
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AUTORITZACIÓ SORTIDES LOCALS

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

En/Na ……………………..…………………………… amb DNI ………………….. autoritza
al seu fill/a …………………………………………………………………………, del nivell i
grup …………… a assistir a les sortides escolars de caràcter local del present curs
acadèmic, organitzades pel Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer.

SIGNATURA

Cambrils, ________________________ de 201_

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent coneixedor
que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” que és responsabilitat de l’escola. Aquest es dades
no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificaci ó o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer
Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat).
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AVIS DE COOKIES
(PRIMERA CAPA)
Per oferir un millor funcionament de la web, utilitzem cookies de
tercers. Per obtenir més informació fes click aquí.
Avis per cookies
(SEGONA CAPA)
Els hi informen que per un bon funcionament de la web
www.cvbcambrils.cat el sistema de navegació utilitza algunes dades
de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als
usuaris de la web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el
navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions.
Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al
lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la
connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn
informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar
la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.
COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER en la seva web utilitza
“cookies” de tercers; i en concret de Google Analytics; que es un servei
d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google
Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes
sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per
les “cookies” en servidors als Estats Units.
En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en
aquest cas, només l’adreça IP d’accés; els hi informem que aquestes
seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat “Xarxes socials
i màrqueting” responsabilitat de COL·LEGI CARDENAL VIDAL I
BARRAQUER.
Conforme allò disposat en la normativa de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així
com el dret a la portabilitat de les dades a: secretaria@cvbcambrils.cat
S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a
tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin
la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de
l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment
de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent
adreça:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES
En qualsevol cas, l’ usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de
navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que
en cap cas COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER pugui ser
responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels
serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.
En els següents enllaços, podrà trobar instruccions que l’ajudaran a
configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.

Internet
Explorer:

https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Google
Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
es

Mozilla
Firefox:

https://support.mozilla.org/t5/Cookies-ycach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-web-utilizan/ta-p/13811

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Safari
para IOS
(Iphone,
IPad):

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es
&locale=es_es

Chrome
para
Android:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?h
l=es

Si es desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de
deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els
següents
links:
www.aboutcookies.org
i
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
En cas contrari, i havent informat COL·LEGI CARDENAL VIDAL I
BARRAQUER de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat
inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al
tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i
per les finalitats aquí descrites.
En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a COL·LEGI
CARDENAL VIDAL I BARRAQUER a través dels seus mitjans d’atenció
al públic o bé comunicar-se amb nosaltres a través de:
secretaria@cvbcambrils.cat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT (PER A LA SEVA
INCORPORACIÓ EN LA WEB)
INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE
D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2008, de serveis de la Societat
de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), Col·legi
Cardenal

Vidal

i

Barraquer

manifesta

que

el

domini

https://www.farmaciaesplugas.es/ es propietat del Col·legi Cardenal Vidal i
Barraquer, amb CIF G43477710, i domicili a Carrer Creus 11, Cambrils 43850
(Tarragona).

Que Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer consta inscrita en el Registre Mercantil
de XXX, en el tom XX, foli XX, pàgina número XX.

El Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer LÉ no pot assumir cap responsabilitat
derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la
seva pàgina.

Amb els límits establerts en la llei, Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, no
assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat,
actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves
pàgines d’Internet. Els continguts i informacions de les pàgines d’Internet del
Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer estan elaborats per professionals
degudament qualificats per l’exercici de la seva professió. No obstant, el
contingut i informacions no vinculant a la esmentada, ni constitueixin opinions,
consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un
servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer pot contenir
enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir
responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els
textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en

aquest lloc web són propietat exclusiva del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer o
els seus llicenciant. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió,
reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de
contar amb tot el consentiment exprés del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el
fem coneixedor de que les seves dades personals, que puguin estar en aquesta
comunicació,

són incorporades en

un fitxer

denominat

“

Contactes”

responsabilitat de la mercantil Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, CIF
G43477710. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i
informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones.
Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigirse a Carrer Creus 11, Cambrils 43850 (Tarragona) o bé, enviar un correu
electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web es propietat del Col·legi Cardenal Vidal i. Els drets de Propietat
Intel·lectual i drets d’explotació I reproducció d’aquesta web, de les seves
pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així
com els vincles (“hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines web
de qualsevol societat filial i/o dominada del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer,
són propietat exclusiva d’aquesta, a no se que expressament s’especifiqui una
altra cosa.
Qualsevol denominació, disseny i/ logotip, així como qualsevol producte o servei
ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades
pel Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, per les seves societats filials i/o
dominades o per tercers.

Qualsevol us indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular
i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquesta podrà ser denunciat
i perseguit a través de tots els medis legals existents en l’Ordenament Jurídic
espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats
convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta
pàgina, no siguin responsabilitat del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer l’ús que
l’usuari pugui porta a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la
seva persona.
Tan sols per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar
o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre,
modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense
la seva prèvia autorització per escrit del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer.

Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer no transfereix als usuaris la propietat del
software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. El
Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer posseeix tots els drets de propietat industrial
i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest lloc
web al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir
la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, siguin
competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions
es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’
USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en
aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la
Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

COMUNICAT D’ASSISTÈNCIA MÈDICA

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

S’informa als pares que si l’alumne/a es posés malalt (febre, marejos, vòmits...etc), se’ls
avisaria per telèfon perquè vinguin a recollir-lo. En cas que s’accidentés, el professorat,
atenint-se a la lògica,

es posaria en contacte amb el 112 (Centre d’Emergències de

Catalunya) i avisaria a la família, o amb el 061 (Sistema d’Emergències Mèdiques) per rebre
assessorament sanitari i/o assistència en el lloc en que es trobés l’alumne/a, acompanyat en
tot moment per personal de l’escola.

En/Na _____________________________________ amb DNI __________________
com a pare/mare o tutor legal de l’alumne/a __________________________________
del nivell i grup ______________________ quedo assabentat de la normativa d’assistència
mèdica del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer.

Telèfons de contacte: _____________________________________________________
________________________________________________________________________

Observacions important de caràcter mèdic:
(Al·lèrgies, malalties cròniques i/o actuals, medicacions cròniques i/o actuals…)

Número de targeta sanitària (4 lletres més 10 números)
______________________________________________________________

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades,
essent coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “fitxers salut” que és responsabilitat de l’escola.
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COMUNICAT D’ASSISTÈNCIA MÈDICA

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat
amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic
a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (www.apdcat).

SIGNATURA
Cambrils ,______________________________ de 20__
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COMUNICAT D’UTILITZACIÓ
D’APARELLS TECNOLÒGICS

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

NO ES PERMET L’ÚS DEL MÒBIL NI MP4 DINS L’ESCOLA
El mòbil i els reproductors de música (mp3, mp4, mp5...) són alguns dels dispositius que
cada cop tenen més importància dins la nostra vida, juntament amb internet. No és la
nostra intenció fer un debat sobre la importància d’aquestes tecnologies de la
comunicació, però sí que ens trobem en situacions que ens demanen una intervenció
clara i raonada sobre el seu ús. En concret, com a centre hem determinat que la telefonia
mòbil pot ser un gran avenç en la comunicació però no en veiem la utilitat dins l’escola,
un recinte que ja té els seus canals de comunicació en cas de necessitat.
Ens trobem cada cop més que els alumnes utilitzen els seus mòbils per a múltiples usos,
però cap d’ells lligat a un bon ús dins l’escola i sense obeir a cap necessitat. Fer
fotografies dins l’aula a un company o a un professor/a, enviar missatges a altres
companys dins l’aula, enregistrar imatges en un vestidor, trucar a casa perquè m’he
deixat això o allò i exigeixo que m’ho portin ja!...
Aquest mal ús dins l’escola cada cop més creixent, i la convicció clara que si cal realitzar
una trucada necessària i/o urgent l’escola ja disposa dels mitjans necessaris, ens ha
portat a prendre la decisió de no permetre l’ús del mòbil i altres dispositius tecnològics
dins l’escola. En l’acord que els presentem els informem de la realitat, de la decisió de
prohibir l’ús del mòbil dins l’escola i de la norma que emprarem en cas de la seva
utilització.
Els prendrem el mòbil quan n’estiguin fent un ús indegut i un dels pares o tutors
seran els responsables de passar a buscar-lo per la secretaria del centre.
Tenint en compte que aquests dispositius no formen part del material escolar
obligatori, en cas de pèrdua, deteriorament o robatori, l’escola no se’n farà
responsable.

En/Na __________________________________________ amb DNI ______________
com a tutor/a legal de ___________________________________________ he estat
informat sobre la norma de no utilitzar el mòbil, mp3... dins l’escola i de les repercussions
inapel·lables en cas d’infracció

Nom del pare/mare o tutor/a

Nom de l’alumne/a

Signatura

Signatura
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COMUNICAT D’UTILITZACIÓ
D’APARELLS TECNOLÒGICS
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Cambrils, _____ de __________________________ de 20__

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent
coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” que és responsabilitat de l’escola.
Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que
van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que
es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat).
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AUTORIZACIÓ PER
COMUNICACIONS
WHATSAPP/TELEGRAM

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

Sr./a._____________________________________________

amb

DNI

________________, en nom i representació pròpia com a mare/pare i/o tutor/a de
l’alumne____________________________________

i

número

de

telèfon

___________________
Autoritzo

l'enviament

de

missatges

de

la

respostes

de

l'aplicació

Whatsapp/Telegram sense que comporti la meva incorporació a un grup de
contactes - tindrà lloc a través d'una llista de distribució - i sense que en cap cas
sigui un mitjà de comunicació de dades de caràcter personal per cap part.
Autoritzo a la meva incorporació en un grup per a l'enviament de missatges de
la respostes de l'aplicació Whatsapp/Telegram però sense que en cap cas sigui un
mitjà de comunicació de dades de caràcter personal per cap part.
No autoritzo l'enviament de missatges de la respostes de l'aplicació
Whatsapp/Telegram.

En qualsevol cas pot indicar la revocació del consentiment, així com exercir els
drets d'accés, rectificació o supressió, limitació de tractament o oposició a això, així
com el dret a la portabilitat de dades. Aquestes sol·licituds s'haurà de ser fer a
Carrer Creus 11, Cambrils 43850 (Tarragona) o enviant un correu electrònic a:
secretaria@cvbcambrils.cat
Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.

Cambrils, a ___de_____________ 20__.

ENTREVISTA INICIAL
CURS _______/____

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

(Adjuntar Fitxa personal de l’alumne pg1)*

ALTRES DADES

-Persones que viuen a casa ……………………………..............………................................................................................
-Amb qui està el nen/a quan surt de l’escola?........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................

-S´ha relacionat amb altres nens?.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
DADES ESCOLARS ANTERIORS
Edat

Centre

Adaptació

DADES I INFORMACIONS MÈDIQUES
-Aspectes sanitaris a destacar (hospitalitzacions, malalties cròniques, intervencions quirúrgiques,
intervencions) ……………………………………............................................................................................................... .............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

*Tractament
…………………………………………………………………………………………………….........................……...............…...............

-Malalties que ha tingut i edat …………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..........................

-Dades mèdiques o antecedents familiars que cal tenir en compte (embaràs i part)
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.....................................................................................................................................................................................
-Vacunes .......………………………………………………………………………...............…….......................................................
-Al·lèrgies………………………………………………………………………………………………………………………...................
-Problemàtica auditiva, visual…....................................................................................................................
-Ha rebut estimulació o tractament individualitzat? sí ☐

no ☐

Quin? ..............................................................................................................................................................................................
Perquè? .........................................................................................................................................................................................

HÀBITS DE L’INFANT
El son
Horari ...................................................................... Alteracions de la son .............................................................................
Fa migdiada? sí ☐

no ☐

Dorm sol? sí ☐

no ☐

Amb qui? .........................................................................

Alimentació

☐ Sòlid ☐Triturat

Menja de tot? sí ☐ només el que li agrada ☐

Presenta alguna problemàtica a l’hora de menjar? sí ☐

no ☐

Quina? ............................................................................................................................................................................................
Menja sol/a? sí ☐

no ☐

Autonomia i higiene
Despullar-se/vestir-se: si ☐ no ☐

Rentar-se: si ☐ no ☐

Control d’esfínters
Diürn si ☐ no ☐

Edat en què va començar a controlar ..................................................................................

Nocturn si ☐ no ☐

Edat en què va començar a controlar ..................................................................................

DADES LINGÜÍSTIQUES

-Edat en què va començar a parlar ......................................................................................................................................

ENTREVISTA INICIAL
CURS _______/____

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

-Llengua/ües que es fan servir a casa ................................................................................................................................
-Se li ha notat algun problema pel que fa al llenguatge-parla? ...................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................

-Rep algun tipus d’ajuda (logopeda)?
............................................................................................................................. ..............................................................................

DADES PSICOMOTRIUS
-Edat a la que va començar a caminar..........................
-Part del cos dominant

dreta ☐

-Ha gatejat? si ☐ no ☐

esquerra ☐

-Problemes motrius ................................................................................................................................................................
INTERESSOS I MOTIVACIONS
-Què li agrada fer? ............................................................................................................................. ........................................
-Amb què i amb qui s’entreté? ...............................................................................................................................................
-Actitud envers la televisió i nombre d’hores que el nen/a hi passa assegut al davant
.........................................................................................................................................................................................................

PERSONALITAT

-Descripció del seu caràcter ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................
........................................................................................................................................................................... ...............................

Presenta alguna conducta

☐gelosia

☐passivitat

☐agressivitat

☐rebequeries

☐fòbies i pors

☐por nocturna

☐ tics

☐ manies
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☐altres ..........................................................................................................................................................................................

Declaro: que són certes les dades del present document,

Cambrils, ........ de setembre de 20......

SIGNATURA
TUTOR/A-PROFESSOR/A

Nom:

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR
LEGAL

Nom:

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent coneixedor
que seran incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” que és responsabilitat de l’escola. Aquestes dades
no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer
Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat).

SOL·LICITUD D’AJUT
CURS 2019-20

Data lliurament sol·licitud ........................................

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

n. de sol·licitud …….............

És condició necessària i obligatòria l’aportació de tota la documentació demanada i
no tenir rebuts pendents. En cas de no reunir els requisits demanats no es tramitarà
l’ajut.

1. DADES PER A QUI SOL·LICITA L’AJUT:
Cognoms _____________________________________________________________
Nom ________________________________________ Grup-Classe _____________
Carrer _______________________________________ Núm/pis ________________
Població ________________________________________ CP __________________
Telèfons de contacte ____________________________________________________
2. DADES FAMILIARS
PARE
Cognoms ______________________________________ Nom __________________
Data naixement ______________________________ DNI ______________________
Ocupació actual ________________________________________________________
MARE
Cognoms ______________________________________ Nom __________________
Data naixement ______________________________ DNI ______________________
Ocupació actual ________________________________________________________
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SOL·LICITUD D’AJUT
CURS 2019-20

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

2. DADES ECONÒMIQUES
En el moment de sol·licitar l’ajut s’haurà d’aportar els següents documents
fotocopiats:
⬜ Última declaració de la renda de l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat
familiar, o certificat d’exempció de l’Agència Tributària.
⬜ Certificat d’ingressos en cas de ser pensionista.
⬜ Justificant despeses (només hipoteca i/o lloguer de la vivenda habitual).
⬜ Rebut de l’IBI de l’últim exercici si la vivenda habitual és de propietat.
⬜ En el cas d’estar a l’atur, certificat de l’OTG amb detall de prestació.
⬜ En cas d’estar separat/da o divorciat/da, certificat de la quantitat que percep del
cònjuge mitjançant sentència o document acreditatiu.
⬜ En cas de ser família nombrosa o monoparental, el carnet corresponent.
⬜ Certificat municipal de convivència del nucli familiar actualitzat.

3. INFORME
(Espai reservat a la Comissió Social i al Patronat)
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SOL·LICITUD D’AJUT
CURS 2019-20

COL·LEGI CARDENAL
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4. ACORDS
Revisada la documentació i havent consultat amb els diferents equips o persones que
poden aportar informació rellevant de la situació familiar, s’acorda concedir un ajut escolar
per al curs 2019-20 de …………...€/mes que es deduirà directament del rebut mensual.

D’una banda, Francesc

Recasens Massagué, com a director del centre, i de l’altra

………………………………………………………………………..com a pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a ………………………………………………………………………….. que pertany a
la classe de …………………………..
ACORDEN
- Concedir un ajut escolar per al curs 2019-20 des del mes de setembre fins el mes de juny.
La quantitat concedida és de ……………………...€/mes que es deduirà directament del
rebut mensual, sent ……………………...€/mes el cost de la plaça escolar per aquest curs.
- Comunicar a l’escola qualsevol canvi en la situació econòmica.
Aquest ajut és per al curs en què es demana segons data superior i en cap cas anirà més
enllà.
Per la concessió d’aquest ajut, es valorarà no tenir quotes pendents de pagament.

I per a que consti, als efectes oportuns, signen el present document a
Cambrils el dia ………….. de ……………………………………………. de 20…...

Francesc Recasens Massagué
President del Patronat

Pare / Mare / Tutor/a

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent
coneixedor que seran incorporades a un fitxer denominat “beques” que és responsabilitat de l’escola. Aquestes dades
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no seran transmeses a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat per la que van ser
recavades.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions
caldrà que es faci en

Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarragona). O bé per correu electrònic a

secretaria@cvbcambrils.cat.
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (www.apdcat).

IMP-S-22

2019-2020

Sol·licitud d’ajut

APROVAT

Revisió 0.0

La versió vigent és la publicada al Qualiteasy.

Pàgina 4

CONVOCATÒRIA ENTREVISTA
DE SEGUIMENT TUTORIAL

Sol·licito

una

entrevista

per

parlar

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

sobre

l'alumne/a

..............................................................................................................................
Proposo el dia ............ de ......................................................., a les .................h.

Signatura tutor/a

Retalleu per la línia i retorneu aquest full signat confirmant l'entrevista.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de l'alumne.................................................................................................... dia
............................................................ hora …...................

Podré assistir a l'entrevista

No podré assistir a l'entrevista

Signatura dels pares

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, autoritza a l’escola a tractar les seves dades, essent coneixedor que seran
incorporades a un fitxer denominat “expedients acadèmics d’alumnes” que és responsabilitat de l’escola. Aquestes dades no seran transmeses
a tercers i seran conservades el temps necessari per complir amb la finalitat amb la que van ser recavades. En qualsevol cas podrà indicar la
revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així
com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Creus 11, 43850, Cambrils (Tarra gona). O bé per
correu electrònic a secretaria@cvbcambrils.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat).
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