
                                                        
 

 
 

Benvolgudes famílies, 

Us volem donar la benvinguda en nom de tota la comunitat           
educativa de l’Institut Els Roures. 

Som un centre públic que ofereix els ensenyaments d’ESO de 1r a            
4t, que vol treballar dins el marc de la bona convivència i la             
confiança mútua entre alumnes, mares, pares i professorat del         
centre. Al lloc web www.inselsroures.cat podeu trobar tota la         
informació referent a l’institut. És la nostra carta de presentació a la            
comunitat educativa. Us animem a consultar-lo periòdicament per        
poder estar informats de les notícies i activitats del centre. 

Aprofitem l’avinentesa per presentar-vos la carta de compromís        
educatiu. Aquest document conté els acords que el centre i          
vosaltres, les famílies, ens comprometem a respectar per tal de          
garantir una cooperació en les accions educatives que fem els uns i            
els altres. Aquests compromisos s’entenen dins el marc del respecte          
als drets i llibertats de les famílies, recollits a la LEC i pressuposen             
també el respecte de les famílies al caràcter propi del centre. 

Ens esperen uns anys de treball conjunt amb l’objectiu de formar           
uns joves amb iniciativa i recursos per adaptar-se als canvis que la            
nostra societat demanda, persones capaces de reflexionar,       
d’analitzar amb sentit crític i constructiu, de crear, d’imaginar... tot          
això, amb un elevat grau de responsabilitat i autonomia personals.          
Són uns reptes importants i per això treballarem conjuntament,         
sumant els esforços. 

 
La direcció 

 
 

Dosrius, 18 de juny de 2020 
 
 
 
 

 

http://www.inselsroures.cat/
http://www.inselsroures.cat/


                                                        
 

 

Full dades personals 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dades 
alumne/a 

Nom: 

Primer cognom: 

Segon cognom: 

DNI: 

Adreça: 

Municipi: 

Codi postal: 

Tipus de matrícula: ◻Ordinària     ◻NEE ◻Curs: 

Malaltia:   ◻ Sí ◻ No quina/es: 

Al·lèrgia:   ◻ Sí ◻ No quina/es: 

Intolerància:  ◻ Sí  ◻ No quina/es: 

Altres comentaris: 

Nom i cognoms Pare: 

Nom i cognoms Mare: 

Nom i cognoms Tutor legal: 

 

 
Telèfon 

 
1: ◻ Parentiu alumne/a: ◻ Particular ◻ Treball 

2: ◻ Parentiu alumne/a: ◻ Particular ◻Treball 

3: ◻ Parentiu alumne/a: ◻ Particular ◻Treball 

4: ◻ Parentiu alumne/a: ◻ Particular ◻ Treball 

 
 

e-mail 

1: 

Parentiu alumne/a:  Particular  Treball 

2: 

Parentiu alumne/a:  Particular  Treball 

 
Us demanem que, en el cas que es produeixi una modificació relativa a les vostres dades 

personals, ens ho comuniqueu per tal de mantenir-les degudament actualitzades 
 
 
 
 
 

 



                                                        
 
 
 

 

Compromís educatiu de l’Institut Els Roures amb les famílies 
 

Les persones sotasignades, Maria Carme Barceló, com directora del centre educatiu Institut Els Roures, i  

……………………………………………. (pare,  mare,  tutor/a)  de  l’alumne/a …………………………….……..,  
 

reunits a la localitat de Dosrius, amb data ...../....../201.., conscients que l’educació d’infants i joves                             

implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la                               

qual comporta els següents: 

 
COMPROMISOS 

 
Per part del centre 

 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne                         

o alumna. 

2. Donar a conèixer i vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de les famílies i de l’alumnat en un                             

entorn de diàleg i convivència. 

4. Fomentar l’adquisició de valors lligats al respecte amb l’entorn natural i social. 

5. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

6. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic,                           

fer-ne una valoració objectiva i explicar a la família els resultats de les avaluacions. 

7. Adoptar mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats                     

específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família. 

8. Mantenir comunicació regular amb la família, per poder compartir aquella informació que pot                         

ajudar a conèixer, a atendre el desenvolupament acadèmic i personal del/de la noi/a. 

9. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol                             

altra circumstància que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal 

10. Atendre en un termini raonable, dins l’horari establert, les peticions d’entrevista o de comunicació                           

que formuli la família. 

11. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos quan una de les                         

parts ho consideri oportú. 
12. Dinamitzar la participació de les famílies com a agents actius del procés educatiu dels seus fills i 

filles. 

 

 

 

 



                                                        
 

 
 
Per part de la família 

 
1. Respectar les característiques pròpies del Centre, l’autoritat del professorat i, més específicament, 

la del equip directiu. 

2. Col·laborar amb el Centre en tot allò que fa referència a l’aprenentatge del/de la noi/a. 

3. Adquirir el material necessari per tal que el/la noi/a pugui seguir les assignatures en cada curs. 
 

4. Ajudar al fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del  centre,  en particular, les 

que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

5. Vetllar per tal que el fill/a compleixi amb el seu deure  bàsic  d’estudi  i  assistència regular i puntual 

a les activitats acadèmiques. 

6. Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa, a fer les tasques encomanades pel 

professorat, a preparar el material per a l’activitat escolar a l’aula i a fora de l’aula. 

7. Adreçar-se en primer terme al tutor/a dels nostre fill/a per resoldre els conflictes que puguin sorgir. 

8. Comunicar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i per l’organització interna delcentre. 

9. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquesta carta de compromisos. 

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu, si escau, el compliment dels compromisos de la                           

carta. 

12. Retornar degudament signats els documents d’autorització, pagaments i altres comunicats dins el                       

termini establert, si s’escau, amb les observacions que considerem oportunes. 

13. Col·laborar amb l’AMPA de l’escola. 
 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu 
 
 
 

La Directora pare, mare o tutor/a legal 

Signatura Signatura 

 
 
 
 
 
 
Dosrius, ........ de de 201.. 

 
 
 

 



 

 

Instruccions d’ús de les taquilles del centre. 

Benvolguts/des, 
 

A l’Institut Els Roures de Dosrius disposem de taquilles dins les aules per a              
cada alumne/a. Per ser usuari de les taquilles de l’institut cal: 

● Fer un únic ingrés per a tota l’etapa de l’ESO. La quota d’aquest             
pagament (a través de l’aplicació TPV) variarà segons el curs en el que             
es matriculi l’alumne/a: 

o 1r curs de l’ESO: 10€ 
o 2n curs de l’ESO: 8€ 
o 3r curs de l’ESO: 6€ 
o 4t curs de l’ESO: 4€ 

 
● Signar el full de demanda d’ús de les taquilles a on s’especifica quan             

s’ha de retornar la clau i les despeses de les quals s’han de fer càrrec               
els usuaris així com la normativa d’ús 

La direcció 

 
 

 
 

 



 

 
 

DEMANDA ÚS DE LES TAQUILLES 
 
 
 

En/na ..........................................................., i amb DNI número 
..................................... com a # pare, # mare o # tutor legal demano que             
l’alumne ...................................................... de……………curs de l’ESO pugui      
utilitzar una taquilla durant la seva escolarització a l’Institut Els Roures de            
Dosrius i em COMPROMETO: 
 

● A retornar la clau abans del 22 de juny de cada any. 
● A fer-me càrrec de les despeses que es puguin ocasionar pel mal ús de 

les taquilles. 
● A fer-me càrrec de les despeses que es puguin ocasionar per pèrdua de 

la clau (4€). 
 
 
 
 

 
X X  

 

Firma del pare, mare o tutor/a de l’alumne. Firma de l’alumne 
 
 
 
 
 

Dosrius, ........ de ................................. de 201...... 

 



 

 
 
 

1. L’opció que, com a pares, heu pres en preinscriure el vostre fill/a al 
centre de secundària coincideix amb el desig que ell/a havia manifestat? 

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

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

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

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

2. Quines són al vostre parer, les característiques que havia de reunir un 
bon centre de secundària? 

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

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

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

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

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

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

3. Creieu que el centre que heu escollit reuneix les característiques que 
heu exposat al paràgraf anterior? Per què? 

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

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

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

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

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

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

Gràcies per la vostra col·laboració. 
 

 



 

 
 Entrevista nous alumnes 

 

 

 

 

L’objectiu d’aquestes preguntes és obtenir una primera aproximació de la 

família i l’alumn@ per crear un clima de confiança. 

 

 

 

Dades bàsiques: 

Nom de l’alumn@  

Curs que 

realitzarà 

durant l’any 

acadèmic 2019-20 

 

Escola actual  

Dades acadèmiques: 

Com han anat 

les notes? 

 

Necessita 

reforç? 

 

Ha rebut suport 

de l’EAP? 

 

Nivell d’anglès  

Activitats 

extraescolars 

que realitzes 

 

Dades personals: 

Em defineixo 

com... 

 

Encercla el 

correcte 
Inquiet Tranquil 

T’agrada anar a 

l’escola? 

 

Qui són els 

teus amics? 

 

 

 



 

 

 

 



          

Segell de registre d’entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció 
educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre. ESO 

 

 

Dades del centre 
 

Nom del centre 
Institut Els Roures 

 

Adreça 
C/ Doctor Joan Cardona sn 

 

Codi postal Municipi 

08319 Dosrius 
 

 

Dades personals 
 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport 
 
 

Declaro1 
 

Que vull que el meu fill o filla rebi l’ensenyament de la religió: 
catòlica 
evangèlica 
islàmica 
jueva 
història i cultura de les religions 

Que no vull que el meu fill o filla rebi l’ensenyament de la religió. 

Lloc i data 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 
 
 
 
 
 
 
 

Espai reservat per a la clàusula informativa per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5è de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i 
tractades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de: gestionar l’acció educativa, l’orientació 
acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies; avaluar objectivament el rendiment escolar, el compromís dels alumnes i de les 
famílies en el procés educatiu, i accedir als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat. L’òrgan responsable del fitxer és la 
Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament, mitjançant un escrit a la direcció del 
centre educatiu. 

 

1. La senyalització de la casella de l’opció per l’ensenyament de la religió és totalment voluntària. En cas de no senyalar-la o de no emplenar aquest full, l’alumne o 
alumna rebrà l’atenció educativa que estableixi la normativa vigent. 

Direcció del centre 
 

1 / 1 
 

 



 

 
 
 
 

Recomanacions per a l’administració del paracetamol als 
infants a les escoles 

 

 
 
 

Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir           
l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de              
matriculació de l’alumnat. 

 
La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre             
de 37 ºC que sovint s’acompanya de malestar. És molt freqüent en l’infant. La              
febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l’organisme contra la malaltia              
i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar             
mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té             
malestar, fred o esgarrifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets. 

 
Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare,                 
mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui. 

 
Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un               
antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el           
paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes           
secundaris. 

 
Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a                
l’escola fins que finalitzi la jornada escolar. 

 
Recomanacions elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 


