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 ADMISSIÓ DE NOUS ALUMNES: CURS 2020-2021 
 
 

Cal presentar tots els fulls degudament signats, en algun cas trobareu dues signatures dins el 

mateix full i presentar-los junt amb la documentació personal que us demanem a la secretaria de 

l’escola de l’1-14 de juliol (ambdós inclosos) de 9.30h-13.30h. Si no es presenten els 

documents en aquestes dates, s’entén que es renuncia a la plaça adjudicada en el període de 

preinscripció. 

         
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR PER FER LA MATRÍCULA 
 

 

 Full Matrícula - Alumnes nous  

 Autorització tractament de dades 

 Autorització cobrament CAIXA: COL·LEGI / APASC 

 Carta de compromís educatiu 

  Autorització sortides culturals 

 Butlleta autorització sortida esbarjo fora de l’escola 

 Resguard de la transferència del lloguer dels armariets (si s’escau) 

 Resguard de la transferència de l’aportació voluntària (si s’escau) 

 Enquesta de satisfacció 

 Afiliació a l'Associació de mares i pares "APASC" 

 Fotocòpia del llibre de família ( pàgina del naixement i pàgina dels pares)  

 Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne 

 Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor 

 Una fotografia tipus carnet d'identitat 

 TOTS: Fotocòpia del document: Resguard "GRADUAT EN SECUNDARIA", i 
fotocòpia  de les qualificacions finals de 4tESO amb la Nota Mitjana de tota la ESO 

BAT: Fotocòpia de les notes finals de 1r. Batxillerat  
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FULL DE MATRÍCULA – ALUMNES NOUS 

 

En/na _____________________________________________________ com a pare/mare/tutor-a 

de l’alumne/a_____________________________________________________ expressa que vol 

matricular al seu fill/a a La Salle Congrés pel curs 2020-21 per cursar estudis de Batxillerat. 

 

També expressa que: 

1) Ha emplenat les dades a la plataforma Sallenet 

(https://lasallecongres.sallenet.org/mod/sallenet/inscripciones/solicitud.php?key=C2VpkrXZ

bNKP@)DWJndg9ymGFYwvHT4MfQRj!tzBqc3). 

2) Ha triat la modalitat de Batxillerat i les matèries específiques a 

https://forms.gle/8vz574iNA7huaFk5A 

3) Ha emplenat els formularis del plec de documentació de matrícula. 

 

 

 

 

A Barcelona, _____________ de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura pare/mare/tutor    Secretaria del centre conforme ha rebut la documentació 

 
 

https://lasallecongres.sallenet.org/mod/sallenet/inscripciones/solicitud.php?key=C2VpkrXZbNKP@)DWJndg9ymGFYwvHT4MfQRj!tzBqc3
https://lasallecongres.sallenet.org/mod/sallenet/inscripciones/solicitud.php?key=C2VpkrXZbNKP@)DWJndg9ymGFYwvHT4MfQRj!tzBqc3
https://forms.gle/8vz574iNA7huaFk5A
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AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DADES 
 

NOM ALUMNE: ________________________________________________________________ 
 

D’acord amb el que preveuen els articles 5 de la LOPD i 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades,  el 

sotasignat queda informat de què l’Escola La Salle Congrés amb domicili al Carrer Cardenal Tedeschini, 50 DP 08027 

Barcelona, són els responsables del tractament de les dades personals. 

El delegat de Protecció de Dades és LA SALLE CATALUNYA. 

Les  dades que ens faciliteu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb el centre s’incorporaran a una base de 

dades anomenada BDGALASALLE, titularitat del centre. Les dades es faran servir per a gestionar la informació que 

calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per  a mantenir-vos informats de les activitats que organitzi l’escola,  

tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a millorar el funcionament intern del centre, i a instàncies del 

departament d’educació,  les dades també es poden fer servir per fer estadístiques.  Conservarem la informació 

acadèmica als nostres arxius històrics de manera indefinida a fi de poder certificar el nivell d’estudis assolit pels 

alumnes quan ho demani l’interessat. 

Fem servir imatges, so, treballs i dades dels alumnes i de la comunitat educativa. En alguns casos, es faran servir per 

fer difusió de les activitats als espais de difusió pública d’informació: web, blogs, xarxes socials, revista i altres 

publicacions. 

Als centres de tractament hi pot haver-hi càmeres de seguretat. Les imatges captades només es cediran a la policia o 

als òrgans judicials adients quan s’hagi comés una infracció i en cas de delicte. En tot cas, per imperatiu legal. 

La informació dels alumnes que tinguin alguna necessitat educativa específica serà tractada al nostre departament 

d’orientació psicopedagògica. Per donar suport al nostre personal, en alguns casos també comunicarem aquesta 

informació a professionals externs. 

Els destinataris de la vostra informació són: el personal propi dels responsables del tractament, tant del centre com de 

fora, quan estigui autoritzat per les respectives direccions;  els proveïdors necessaris per complir les obligacions del 

Centre, les persones o entitats que paguin les despeses ,quan calgui per facilitar el control de la relació jurídica, i les 

administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.  

Alguns serveis d’emmagatzematge de dades es troben ubicats als sistemes de google. Podeu obtenir més informació 

de les polítiques de privacitat en el següent enllaç: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 

En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de facilitar tota la informació que consta en aquest 

document. 

Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la rectificació o supressió, a la limitació del 

tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació 

i a revocar total, o parcialment, el consentiment que atorgueu amb la signatura d’aquest document. 

La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen 

amb vosaltres i poden condicionar la vostra participació a algunes activitats.  

L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Espanyola 

de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.  

Llegida i entesa l’anterior informació, 

 

DEMANO als Responsables del Tractament per a què tractin tota la informació facilitada i la que s’elabori posteriorment 

en les condicions que consten en el present document I AUTORITZO a fer les cessions que calguin en el benentès de 

que puc revocar el present consentiment formulant la notificació corresponent. 

 

L’alumne (més gran de 13 anys)             El representant legal (pare, mare o tutor)  
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Domiciliació bancària SEPA 
 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació autoritzeu LA SALLE CONGRÉS a enviar ordres a la 

vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte corresponents a l’alumne: 

............................................................................................... i a la seva entitat financera per debitar els imports 

corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de LA SALLE CONGRÉS. 

            

Entitat bancària: ................................................... 

 

 Número de compte – IBAN (A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES) 

E S                       

 

Titular del compte: ...........................................................................................................DNI/NIE:.................................. 

Adreça:..........................................................................................................CP:.....................Població:.......................... 

 

Molt atentament. 

 

Barcelona, ..... de .......................... de 2020. 

Signatura del titular 

 

 

 

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

Domiciliació bancària SEPA 
 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació autoritzeu l’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES LA 

SALLE CONGRÉS(APASC) a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte corresponents 

a l’alumne:..................................................................... i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al 

vostre compte d’acord amb les instruccions de ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES LA SALLE CONGRÉS(APASC). 
                  

Entitat bancària: ................................................... 

                  

 

Número de compte – IBAN (A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES) 

E S                       

                 

Titular del compte: ...........................................................................................................DNI/NIE:.................................. 

Adreça:..........................................................................................................CP:.....................Població:.......................... 

                  

Molt atentament.          

                  

       Barcelona, ..... de .......................... de 2020. 

                  Signatura del titular 
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Carta de compromís educatiu 
            
En/na ___________________________________________ com a pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a 

_____________________________________________________ i en/na Pere Vivancos Moreno, com a 

representant de la titularitat de l’Escola La Salle Congrés en data 1 de juliol de 2020  reconeixent-se 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 propi dels Centres La Salle, 

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 La Salle Congrés. 

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 de la Salle Congrés. 

2 
Conèixer els trets generals del Projecte Educatiu de Centre de 
la Salle Congrés dels quals es dóna informació a les reunions 
generals de pares. 

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. 

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 
el 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 als 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 personal i 
en grup. (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. 

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:      Signat: 

El centre       La família (pare, mare o tutor/a) 
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AUTORITZACIÓ PER A LES SORTIDES CULTURALS I D’ALTRES 
 
 

        
En/Na............................................................................. amb DNI núm....................................................., pare, 

mare o tutor de l’alumne/a ...................................................................................., autoritza el seu fill/a a realitzar 

les sortides culturals i d’altres que l’escola té previstes fer aquest curs 2020-21. 

 
 
Curs de l’alumne/a:  ..................................... 
 
 
          
 

Signatura del pare/mare o tutor/a 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

AUTORITZACIÓ ESBARJO FORA DE L’ESCOLA 
 
 
 

En/Na............................................................................. amb DNI núm...................................................... 
 
 

Pare 
Mare de l’alumne/a:  ............................................................. 
Tutor/a 

 
 
del curs 2020/2021 de 1r BATXILLERAT. 
 
       SÍ      -      NO       autoritzo el meu fill/a a sortir del col·legi d'11.00 h a 11.30 h per a l'esbarjo. 
(encercleu el que procedeixi) 

 
 
Barcelona,      de juliol de 2020.     Signatura del pare/mare o tutor/a 
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LLOGUER ARMARIETS CURS 2020-21 
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

 Pel curs 2020-21, La Salle Congrés posa a disposició dels alumnes l’opció d’utilitzar 

armariets en règim de lloguer per guardar material escolar i objectes personals. Us informem que 

el proper curs no es podrà deixar material escolar als calaixos de les taules de manera permanent. 

El preu d’aquest servei és de 53€ a pagar via transferència a favor de La Salle Congrés en el 

compte 

 

ES19 2100 3201 3625 0000 7698 
 

La sol·licitud es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula i caldrà adjuntar el resguard 

del pagament. 

 

 

El pare/mare/tutor de l’alumne _______________________________________________ 

 

 

SOL·LICITA el lloguer d’un armariet metàl·lic amb sistema d’obertura de combinació numèrica 

 

 

i tant el pare/mare/tutor com l’alumne 

 

 

ACCEPTEN les condicions generals d’ús dels armariets que poden trobar a 

http://www.congres.lasalle.cat/condicions-dus-dels-armariets/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pare/mare/tutor   Alumne    Segell de l‘escola 
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APORTACIÓ VOLUNTÀRIA 

 

Benvolgudes famílies:  

 

Els saludem i els agraïm la confiança dipositada en la nostra escola. 

 

Ara, amb motiu de la matrícula, els demanem l'aportació voluntària que destinarem a invertir en 

aspectes concrets per tal de millorar els mitjans educatius del centre, dels que tots ens en beneficiarem 

ja que revertiran en el manteniment i en la qualitat de la nostra escola. 

 

Com a suggeriment demanaríem que aquesta aportació fos entorn dels 60 euros per aconseguir així 

un fons que ens permeti dur a terme les millores necessàries, sent aquesta una aportació voluntària. 

 

Els agraïm ben sincerament la seva aportació benefici dels seus fills i dels alumnes de l’escola. 

 

Per poder realitzar l’aportació voluntària, els demanem que aquesta es faci a través de 

transferència bancària al compte corrent de l’escola: 

 

ES19 2100 3201 3625 0000 7698 
 

Per compliment de la normativa vigent (Llei 10/2010) caldrà aportar  a l’escola el resguard de la 

transferència efectuada  per a poder registrar l’origen de les aportacions. 

 

Aprofitem l'avinentesa per saludar-los ben atentament. 

 

 

 

 

 

Pere Vivancos Moreno 

Director 

 

 

 

 

 



ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES  
LA SALLE CONGRÉS 
APASC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

AFILIACIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES LA SALLE CONGRÉS 

(APASC) 

 

Els pares de l’alumne____________________________________ de la classe 1r BATXILLERAT 

sol·liciten voluntàriament ser admesos com a socis d’APASC, acceptant per endavant els Estatuts 

de l’esmentada Associació. 

  

Firma del Pare, de la Mare o Tutor 

 Barcelona,      de juliol de 2020. 
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ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ 

 

0 Molt insatisfet 1 Insatisfet 2 Satisfet 3 Molt satisfet 

 

 
ADMISSIÓ ALUMNES 
Valora el teu grau de satisfacció amb… 0 1 2 3 

1.  L'atenció i informació en el procés de matriculació.     

      

 
IMATGE DEL CENTRE 
Valora el teu grau de satisfacció amb… 0 1 2 3 

2.  La imatge del centre, en general.     

      

 
Valora en quin grau heu prioritzat els següents criteris en el moment 
d’escollir el nostre centre. 0 1 2 3 

3.  Per les instal.lacions del centre     

4.  Per l’oferta educativa     

5.  Pel nivell d’ordre, exigència i seguiment dels alumnes.     

6.  Pel caràcter propi (valors de la institució)     

 
 

Gràcies per les vostres aportacions 

La Salle Congrés 

 


