
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ 

ESCOLA VEDRUNA  MOLLERUSSA 

FULL MATRÍCULA CURS  2022 / 2023

DADES DE L’ALUMNE/A 

Nom i cognoms:

Data de naixement: 

Lloc de naixement:  

Domicili:  

Sexe:  Home 

Nº D.N.I. / Passaport:   

Nº Targeta Seguretat Social: 

Dades de salut (malalties cròniques o altres):  

Necessitats educatives especials:  Sí    No  

Dona

Restriccions alimentàries:

ALTRES  OBSERVACIONS: 

Municipi:
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DADES DE LA MARE/TUTOR 

Nom i cognoms: 

Data de naixement: 

 Lloc de naixement: 

 Domicili: 

Nº DNI / Passaport:   

Telèfon/s de contacte:   

Adreça de correu electrònic: 

Professió:

OBSERVACIONS (situació família, estat civil – en cas de separació, custòdia, entre altres):

DADES DEL PARE/TUTOR 

Nom i cognoms:

Data de naixement: 

Lloc de naixement: 

Domicili: 

Nº DNI / Passaport:   

Telèfon/s de contacte: 

Adreça de correu electrònic:  

Professió:  

OBSERVACIONS (situació família, estat civil – en cas de separació, custòdia, entre altres):

Municipi:

Municipi: 
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CARTA   DE   COMPROMÍS   EDUCATIU 

Natàlia Torres Costa representant del centre Educatiu Vedruna Mollerussa i en/na 

___________________________________ i _______________________________pares 

o responsables legals de l'alumne/a _________________________________________
conscients que l'educació implica a l'acció conjunta de la família i de l'escola,

signem aquesta carta de Compromís educatiu, tot acceptant  els següents compromisos:

Pare i mare i centre educatiu ens comprometem a 

1. Reconèixer-nos mútuament l'autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a
cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l'àmbit familiar, i la del professorat en
el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques i de convivència.

2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l'autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense
menystenir mai l'autoritat d'uns i altres davant l'educand.

D'una manera específica, el centre es compromet a 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne/
a, oferint uns continguts i una metodologia d'ensenyament que procuri estimular el progrés de
l'alumne/a de cara a l'obtenció dels millors resultats acadèmics d'acord amb les seves
potencialitats.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne/a en l'àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religios s, morals i ideològiques de la família i de l'alumne/a,
sempre / que no afectin la convivència escolar i no alterin el normal desenvolupament del caràcter
propi i Projecte Educatiu del centre.

4. Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre.

5. Fer activitats educadores que contribueixin a desenvolupar hàbits i valors des de la visió
cristiana expressada en el caràcter propi del centre, i oferir a la vegada la possibilitat de viure la fe
mitjançant diverses activitats.

6. Informar la família i l'alumne/a dels criteris que s'aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic , fer-ne
una valoració objectiva i, si s'escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
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7. Afavorir un clima de respecte entre tots els membres de la comunitat escolar per tal d'ajudar a créixer
en la convivència.

8. Adoptar les mesures educatives alternatives, complementàries o d'adaptació adients
establertes en el Projecte Educatiu per atendre les necessitats específiques de l'alumne/a i
mantenir- ne informada la família.

9. Facilitar una bona relació amb els pares de cada alumne/a establint canals de comunicació per tal de
facilitar un seguiment de l'evolució acadèmic/a i personal de l'alumne/a (notes trimestrals,
reunions amb el tutor, entrevistes personalitzades...).

10.Comunicar a la família les absències no justificades de l'alumne/a i qualsevol altra
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

11. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família,
buscant conciliació en els horaris.

12. Exercir la tasca docent d'acord amb la metodologia i organització establerta en el Projecte
Educatiu.

Per la seva banda, el pare i la mare ens comprometem a 

1. Respectar el caràcter propi i el Projecte Educatiu del centre.

2. Mostrar interès per les informacions, actes o esdeveniments que organitzi el centre i l'AMPA.
Participar-hi en la mesura que ens sigui possible.

3. Instar els nostres fills a respectar les normes específiques de funcionament de centre, en
particular les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes
(puntualitat, atenció, esforç, col·laboració, moderació, discreció en el vestir, respecte a les
persones, prohibició de l'ús de telèfons mòbils o qualsevol aparell d'enregistrament i
reproducció durant la jornada escolar...).

4. Vetllar perquè els nostres fills compleixin el deure bàsic de l'estudi, la higiene i l'assistència regular
i puntual a les activitats organitzades per l'escola, i també perquè facin les tasques
encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar els nostres fills a organitzar el temps d'estudi a casa i a preparar el material per a
l'activitat escolar.

6. Acceptar la metodologia i organització recollida en el Projecte Educatiu de l'escola.

7. Reconèixer i respectar l'autoritat de l'equip directiu i del professorat, així com les seves
decisions.

8. Confiar en la tasca educativa de l'equip de mestres i professors, i aclarir directament, primer a través
dels tutors, els possibles conflictes o malentesos que hi  poguessin haver.

9. Facilitar al centre les informacions dels nostres fills que siguin rellevants per al procés
d'aprenentatge.
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Benvolguda família, 

Us demanem feu una lectura a la següent carta i que la torneu signada, com a comprovant 

que heu estat informats de l’itinerari psicopedagògic que es desenvolupa a les escoles 

Vedruna de Catalunya. 

Tal i com us hem informat en les reunions de pares, les escoles Vedruna de Catalunya han 

desenvolupat un “Itinerari psicopedagògic” amb l’objectiu principal “d’acompanyar en el 

creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú”, 

tal i com recull el projecte educatiu de les escoles Vedruna de Catalunya.  

Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents 

etapes educatives al llarg de la vida escolar de l’alumnat tenint present el procés evolutiu i 

maduratiu. En aquest itinerari podreu trobar actuacions vinculades a: 

● la detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de

primària en què és molt important detectar allò que pot dificultar el procés

d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat;

● proves de capacitats i acadèmiques, algunes d’elles externes que el departament

d’ensenyament realitza a nivell de Catalunya com l’avaluació diagnòstica a 3r de

primària i les competències bàsiques a 6è d’Educació Primària i 4t d’ESO.

● activitats de tècniques d’estudi i cohesió de grup en els primers cursos de l’ESO per

tal de vetllar pel canvi d’etapa.

● l’orientació professional dels nostres alumnes per tal seleccionar els estudis

postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i accés a la universitat) més adient per a

cada perfil.

Totes les actuacions han estat pensades i dissenyades per a buscar la personalització  i 

l’adaptació dels processos d’ensenyament - aprenentatge a les característiques i necessitats 

de l’alumnat tenint present el projecte educatiu Vedruna. 

Mare

Pare de l’alumne/a 

 he estat informat/da de la 

proposta educativa “Itinerari psicopedagògic” que es desenvolupa en les escoles Vedruna 

de Catalunya amb l’objectiu principal  “d’acompanyar el creixement personal dels alumnes 

adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú”, tal i com recull el projecte educatiu 

de les escoles Vedruna de Catalunya.  

Mollerussa , a de de

ITINERARI PSICOPEDAGÒGIC
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INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET 

Per al desenvolupament del procés acadèmic i d’aprenentatge es crearà un compte d’usuari 
vinculat a les dades de l’alumne amb la finalitat de donar-lo d’alta als recursos i serveis d’internet 
Google Apps per a l’Educació, facilitats per l’empresa Google. Les utilitats d’aquests recursos

estan vinculades al treball acadèmic i a les finalitats pedagògiques vinculades al programa 

formatiu de la Fundació Vedruna. La creació d’un compte vinculat al seu fill és necessari per a

accedir a les eines docents necessàries per a facilitar-li la formació oportuna dins del pla docent 

de l’entitat. 

Per a donar d’alta a l’alumne dels serveis i recursos Google Apps per a l’Educació, les dades seran 
transferides a Google, Inc. amb seu als Estats Units. L’anterior constitueixen una transferència

internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d’aquella empresa.

La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar 
correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus

continguts per part dels usuaris.   

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que 
pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 

Amb la meva signatura faig constar que he sigut informat/da sobre el tractament de les dades personals, acredito la 

veracitat de les dades facilitades, i m’identifico com a persona autoritzada a facilitar les dades que consten en el 
present formulari. 

FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA 

EDUCACIÓ  ESCOLA VEDRUNA  MOLLERUSSA 
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AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE

Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna 

Nom i cognoms de la mare  o tutora legal de l’alumne o alumna 

1. Que la imatge del meu fill o filla i/o la seva veu pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos

corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel

centre i realitzades dins o fora de les seves instal·lacions, publicades en (marqui amb una creu

totes les caselles que correspongui):

- Diferents espais dins les instal·lacions del centre, com són les aules, passadissos, sales d’usos
múltiples, etc., on es trobin panells informatius, plafons o mitjans similars ☐ SÍ / ☐ NO

- Webs, blocs i plataformes informàtiques del centre, accessibles a través de la URL

www.elcarmemollerussa.org      ☐ SÍ / ☐ NO

- Xarxes socials (facebook, Youtube, twiter, Instagram, Picassa, Vimeo) que  gestiona ☐SÍ/ ☐NO

- Revistes o publicacions d’àmbit educatiu, digitals o en paper, editades pel centre ☐ SÍ / ☐ NO

- Revistes o publicacions no editades pel centre, com poden ser diaris o revistes d’àmbit local o
nacional, o altres mitjans de comunicació com són la ràdio o la televisió  ☐ SÍ / ☐ NO

2. Que els treballs i el material en general elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en

els espais referits en l’apartat anterior amb la finalitat de desenvolupar i donar a conèixer 
l’activitat educativa. ☐ SÍ / ☐ NO

3. Que en els espais referits en l’apartat anterior hi consti el nom i els cognoms de l’alumne
o alumna, l’edat o curs que imparteix i el nom del centre. ☐ SÍ / ☐ NO

FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA 

EDUCACIÓ ESCOLA VEDRUNA  MOLLERUSSA 

Nom i cognoms del Pare o tutor legal de l'alumne o alumna

DNI,NIE, PASS

AUTORITZO A :

DNI,NIE, PASS

El consentiment a la publicació de les imatges i altres dades referides a l’alumne en les xarxes 
socials esmentades implica l’acceptació de les polítiques de privacitat de cadascuna d’elles. Pot 
consultar aquestes polítiques de privacitat a través dels portals d’internet habilitat per 
cadascuna d’elles.
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Informació bàsica sobre protecció de dades 

Vedruna Mollerussa és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d’ara endavant la Fundació). En 

els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del tractament de les dades dels 

alumnes del centre. Les dades facilitades es tractaran amb la finalitat de dur a terme la matriculació de l’alumne i la gestió 
acadèmica durant la seva estada al centre. El tractament està legitimat pel compliment d’una missió d’interès públic, com 
ho és la prestació de serveis educatius, i la relació de caràcter contractual. Les dades es podran comunicar a les 
administracions competents en la matèria, a l’administració tributària i a entitats asseguradores. En qualsevol 

moment podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o

limitació, enviant la vostra sol·licitud a la Fundació. Per més informació en aquesta matèria podeu accedir a 

www.vedrunacatalunya.cat o sol·licitar-la a la secretaria de l’escola. 

Amb la meva signatura faig constar que he sigut informat/da sobre el tractament de les dades personals, acredito la 

veracitat de les dades facilitades, i m’identifico com a persona autoritzada a facilitar les dades que consten en el 
present formulari.   

MATRICULACIÓ DELS ALUMNES – Informació addicional sobre protecció de dades

Vedruna Mollerussa és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d’ara endavant la Fundació). En 

els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del Tractament de les dades dels 

alumnes del centre. El domicili de la Fundació és  Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 - Vic, tel. +34 933027979 i adreça 

electrònica info@vedruna.cat i web www.vedrunacatalunya.cat.   

Vedruna El Carme Mollerussa amb domicili Crist Rei, 5  tel. 973600455 , adreça electrònica 

info@vedrunamollerussa.cat i web www.elcarmemollerussa.org  tracta les dades dels alumnes com a centre propi de la 

Fundació i en representació seva, seguint el seu model educatiu.  

La finalitat per la qual es tracten les dades recollides consisteix en dur a terme la matriculació de l’alumne en el centre 
educatiu i la gestió acadèmica durant la seva estada al centre, així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb 

la funció educativa i orientadora de l’alumne. Addicionalment es podran utilitzar per informar i gestionar activitats 

organitzades pel centre educatiu. 

Les dades obtingudes no es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l’interessat excepte obligació legal. En 
aquest sentit comuniquem dades dels alumnes a les administracions competents per als tràmits de reconeixement i 

expedició dels títols corresponents als estudis impartits. També en compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) 
comuniquem dades a l’administració tributària. Per a donar d’alta a l’alumne dels serveis i recursos Google Apps per a 
l’Educació, les dades seran transferides a Google, Inc. amb seu als Estats Units. Constitueixen una transferència 
internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d’aquella empresa.

En determinats casos, les dades podran ser comunicades a prestadors de serveis vinculats amb la tasca docent i 

acadèmica o el benestar dels alumnes, tals com serveis de menjador, assistència sanitària,entitats organitzadores 
d'activitats escolars o extraescolars, entre altres prestacions de serveis, en la seva condició d'encarregats del tractament, 
sense que en cap cas això impliqui una transferència a tercers paisos

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el compliment d’una missió d’interès públic, com ho és la prestació de 

serveis educatius. Un cop admesos els nostres alumnes obtenen serveis educatius. La prestació de serveis de l’alumne constitueix 
una relació de caràcter contractual, amb obligacions de cada part: el dret de l’alumne a rebre una bona formació i el dret i obligació 
del centre d’oferir-la. Diferent segons la naturalesa de cada tractament.

L’expedient d’admissió i matriculació dels alumnes s’eliminarà transcorreguts cinc anys de la data de tancament de l'expedient 

(DOGC 2789). Les dades acreditatives dels estudis cursats es conservaran de forma permanent. S’eliminen regularment les dades 

que poden figurar en documents auxiliars o de suporta mesura que deixa de ser necessari per a la finalitat que en justificava la 

recollida.  

Podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o limitació, 

enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a la Fundació. Així mateix, si en algun moment considera 
que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(www.apd.cat).  

El Delegat de protecció de dades de la Fundació us atendrà per qualsevol aclariment o per atendre-us en l’exercici dels vostres 

drets. Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: 

delegatprotecciodades@vedrunamollerussa.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) 

i telèfon +34 93 302 79 79. 

Pare: dni Sign

Mare: dni Sign
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Fundació Vedruna Catalunya Educació
Escola Vedruna Mollerussa

Domiciliació bancària

Dades de l’escola:
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ

NIF : G66914607
C/ Bisbe Torras i Bages,7  08500- VIC

Nom i cognoms

Alumne/a:

Nom i cognoms DNI/NIE

Titular del compte:

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

Dades bancàries:

Número de compte  IBAN (consta de 24 posicions començant sempre per ES)

Adreça Codi Postal Població

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta d’estalvis oberts a nom  meu.

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a la Fundació Vedruna Catalunya Educació a enviar ordres de a
la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre
compte d’acord amb les ordres de la Fundació Vedruna Catalunya Educació.

Informació bàsica sobre protecció de dades

VEDRUNA MOLLERUSSA és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d’ara endavant la Fundació). En els termes 
del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del tractament de les dades dels alumnes del centre. Les
dades facilitades es tractaran amb la finalitat de dur a terme la matriculació de l’alumne i la gestió acadèmica durant la seva estada al
centre. El tractament està legitimat pel compliment d’una missió d’interès públic, com ho és la prestació de serveis educatius, i la relació
de caràcter contractual. Les dades es podran comunicar a les administracions competents en la matèria, a l’administració tributària
i a entitats asseguradores. En qualsevol moment podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la portabilitat o limitació, enviant la vostra sol·licitud a la Fundació. Per més informació en aquesta matèria
podeu dirigir a
vedrunamollerussa@vedruna.cat o secretaria@vedrunamollerussa.cat.
Amb la meva signatura faig constar que he sigut informat/da sobre el tractament de les dades personals, acredito la veracitat de les
dades facilitades, i m’identifico com a persona autoritzada a facilitar les dades que consten en el present formulari.

Diligència de conformitat de l’entitat

Mollerussa , a de de 

Signat: Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna
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