La

dels

Infants

LA CASA DELS INFANTS. Xarxa de centres educatius municipals de 0-3 anys

Curs

Clàusula informativa derivada per la Covid-19
Aquesta matrícula i la seva efectivitat estarà subjecte a les normatives que dicti el departament d’Educació i
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
ESCOLA BRESSOL DE

ESPAI

DADES DE L’INFANT
Nom
Cognoms
Data de naixement

Lloc

Germans / nom / edat
Carrer

núm.

pis

població

Telèfons
Llengua o llengües familiars
Adreça de correu electrònic

Acepto que les comunicacions a la familia siguin electrònicament mitjançant aquest correu electrònic
DADES FAMILIARS I LABORALS
Progenitor/a

Progenitor/a

Nom
Cognoms
Data i lloc naixement
NIF
Altres telèfons de contacte
Professió

SOL·LICITUD
ACOLLIDA:

ESCOLARITAT:

MENJADOR

de 8 h a 9 h

jornada completa

tots els dies

de 8.30 h a 9 h

mitja jornada

menjador parcial
2o

3 dies

L’acollida d’1 hora inclou esmorzar si l’infant entra entre les 8 i les 8.30 h.
La jornada sol·licitada és per tot el curs escolar.
La Jornada completa sense menjador o menajdor parcial fix NO inclou el berenar.
OBSERVACIONS

DECLARACIÓ FORMAL
En / Na
DECLARA que són certes les dades que fa constar en el present document i que ha rebut el llibret d’informació
a les famílies amb la normativa del centre i la còpia d’aquest document.
Signatura

Segell del centre

Castelldefels, dia

d

any 20

Les dades anteriors seran tractades per l’Ajuntament de Castelldefels segons disposa la Llei LOPD 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. Accepto expresament rebre informació municipal relativa a les funcions municipals. Podrà exercir els seus drets
d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels.
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LA CASA DELS INFANTS. Xarxa de centres educatius municipals de 0-3 anys

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Els pares, mares o persones tutores i el centre educatiu La casa dels infants
cooperaran estretament en l’educació dels infants, per tal de garantir la coherència
educativa entre la família i el centre, que són el primer referent afectiu dels
infants i tenen la responsabilitat primera en llur educació.
Les famílies contribuiran a l’educació dels seus fills i filles assistint a les
convocatòries de reunions o entrevistes que faci l’escola bressol. Igualment es
faran responsables del seguiment de les orientacions educatives del centre en
aspectes com hàbits d’higiene i salut, assistència a l’escola i compliment dels
horaris, i de conèixer les normes de funcionament que es troben en el llibret
d’informació a les famílies i col·laborar a aplicar-les.
Per tal d’intervenir en el progrés del l’infant, l’equip educatiu treballarà en estreta
col·laboració amb la família. L’equip compartirà i es coordinarà amb la resta
d’educadors/res i d’altres professionals que formen part de la vida de l’infant al
centre CDIAP DELTA o EAP.
L’educador/a té la responsabilitat d’informar, donar suport i acompanyar a la
família en el cas de les deteccions de necessitats que es puguin fer al centre i/o
de les que s’estigui fent seguiment per una detecció prèvia a l’entrada de l’infant
al centre.
La casa dels infants estableix mecanismes de participació i col·laboració que
permeten compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat
educativa, per afavorir la participació en el procés educatiu dels seus fills i filles.
I per aquest motiu, les famílies signen la següent carta de compromís educatiu.

….…………………………………...……………………….................…................................... amb
DNI…………………..........…………....................................com a mare/pare/tutor/a de
l’infant……………..........……………................, coneixem la normativa de l’escola i ens
comprometem a col·laborar amb l’escola bressol en l’educació del nostre fill o
filla.
Signatures:

Castelldefels, dia ……....... de……..………….......... de 20......

