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CONTRATO EDUCATIVO -MATRICULA 
 

 

Ensinanzas nas que se matricula o alumno/a no ano académico 2018/2019: 
 
 

Nivel 

Educativo: 
 Curso:  Renovación 

de Matricula: 

SI NON 

    
Datos do/a alumno/a: 
 
Apelidos: Nome: 
Data de Nacemento: Lugar de Nacemento: 
Nacionalidade: Nº de DNI: 
Teléfono 1: Teléfono 2: 
 

 

Datos do/a pai alumn@ Datos do/a nai alumn@ 
Nome e apelidos do pai: Nome e apelidos da nai: 
Estado Civil:    DNI nº: Estado Civil:                  DNI nº: 
Data Nacemento:    Lugar Nacemento: Data  Nacemento:                  Lugar Nacemento: 
Nacionalidade:    Nivel Estudos: Nacionalidade:                  Nivel Estudos: 
Teléfono1:    Teléfono 2: Teléfono1:                  Teléfono 2: 
e-mail: e-mail: 
  
No caso de separación ou divorcio, poñer unha cruz na seguinte casilla e acompañar 

copia de sentencia ou certificado de profesional que acredite que está en trámite. 

 

 

 

 

Domicilio Familiar: 
  

Rúa, nº, Piso e Porta:  Código Postal:                            Localidade: 
Correo Electrónico:  Provincia:  
Teléfono móbil 1:   Teléfono móbil 2: 
 

Outros datos familiares: 
  

Nº Total de Irmáns: 
(incluído alumno/a) 

Lugar que ocupa: Nº e Irmáns Homes:                                 Nº de Irmáns Mulleres: 

Outros membros que convivan no domicilio familiar para ter en conta en posibles axudas: 
 
 
 
 

AVISOS URXENTES: 
No suposto de que o centro teña que realizar avisos urxentes ós pais/titores, senón puideramos localizar no domicilio familiar ou de 
traballo, indíquennos outras persoas e teléfonos de contacto: 
Persoa de contacto 1:  Teléfono:  
Persoa de contacto 2:  Teléfono:  
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Domiciliación de Pagos: 
No caso de impago de dúas mensualidades, continuas ou alternas, de Comedor o Centro poderá rescindir a relación contractual e imposibilitar 
ó alumno/a a que continúe dentro de dito servizo, en función dó regulado no Código Civil.  

(O número de conta fai falta para facer calquera pago como comedor, seguro escolar, material... etc) 
Entidade Bancaria:  Titular da Conta: 

 Domicilio Entidad:  
Número de Cuenta con 24 díxitos: 
E S                       
 

Fisonomía do noso Centro: 
 

 O Colexio S. Fermín é un Centro Católico pertencente á Congregación dos Padres Somascos, fundados por San Xerome Emiliani. 
Foi fundado por D. Fermín Mosquera en 1918-19 para promover a educación católica, encargando a dirección ós Irmáns da Salle.  Os Padres Somascos 
fixéronse cargo do colexio en 1958. 
Queremos un centro: 
ACOLLEDOR: O ambiente sinxelo e aberto fai que o/a alumno/a considere o colexio como unha prolongación da súa propia casa. 
CENTRO DE ESTUDOS: Ofrece unha sólida preparación intelectual. 
PROMOVE: Os talentos persoais a través das diversas actividades complementarias e extraescolares. 
FOMENTA: As  relacións interpersoais alimentadas polo diálogo, a comprensión e a amabilidade. 
POTENCIA: A esixencia persoal no cumprimento das propias obrigas do alumno. 
FAVORECE: A vivencia cristiá, desenvolvendo programas de catequese e de profundización na Fe. Organiza grupos de convivencia e prepara ós mozos 
con espírito de apostolado evanxélico. 
 

 

 

Identidade dos Centros Somascos: 
Os Centros Educativos Somascos son centros confesionais católicos inspirados no modelo educativo de S. Xerome Emiliani. 
Pretendemos: 

• Unha formación aberta á transcendencia, convencidos de que a Relixión e a Fe enriquecen á persoa humana. É por iso que o ensino da Relixión forma 
parte imprescindible da nosa oferta educativa. 

• Un ensino que constitúa un diálogo entre fe e cultura. 
• Un clima educativo que estea impregnado pola vivencia cristiá. 
• Unha serie de actividades de libre opción; entre as que se inclúe a oración, a vida sacramental e a participación na pastoral educativa do Centro. 
• Unha actitude de amor, entrega e respecto. 

 
 

O noso estilo educativo somasco: 
 

Concepción do ser humano: 
• O noso punto de partida é a concepción do ser humano como señor do mundo e fillo de Deus. Criatura plena de dignidade e merecedora de todo 

respecto, dotado de medios para alcanzar a verdade e vivir o amor e a liberdade. 
• Dentro da nosa concepción defendemos a familia e potenciamos a xustiza, a solidariedade, o respecto e a fraternidade como medios para transformar 

o mundo en que vivimos. 

• Plantexamos unha visión do ser humano, dentro dunha sociedade pluralista, comprometido na construción dunha sociedade libre da explotación, do 
egoísmo, a xenofobia e o racismo. 

 

Contidos da nosa educación: 
Educamos para e dende: 
• A convicción de que o ser humano vale máis polo seu ser auténtico que polo seu facer e a súa riqueza material. 
• O respecto aos demais, a paz, a convivencia e a comunicación. 
• A crenza de que o ser humano é un ser aberto a Deus que da sentido a súa vida e a súa relación cos demais e co mundo. 
• A autonomía e a liberdade persoal como autorrealización. 
• A solidariedade e a fraternidade. 
• A responsabilidade persoal, o sentido do deber e a valoración do traballo como medio enriquecedor da propia persoa e como achega á transformación 

da sociedade. 
• Sentido da xustiza nas relacións persoais e nas estruturas sociais. 

• A educación nestes aspectos só é posible se a vida mesma do Centro encarna, na súa estrutura e nos seus membros, o que quere transmitir. 
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Criterios Pedagóxicos: 
 
• Cultivo armónico e equilibrado da personalidade do alumnado a través dunha pedagoxía personalizada, baseada no amor. 
• Exercicio dunha pedagoxía activa que fomente a procura de verdades e certezas. 
• Orientación para o lecer e o seu aproveitamento; promovendo a integración en grupos solidarios, culturais e deportivos, 
• Fomenta-la aprendizaxe e o coñecemento como valores. 
• Trato de proximidade, amizade e espírito de servizo. 
 

 

Comunidade Educativa: 
 

Desexamos que a Comunidade Educativa do Colexio San Fermín ofreza a todos un aire de familia por: 
• Ambiente sinxelo e aberto. 
• As relacións interpersoais alimentadas polo diálogo, a comprensión e a amabilidade. 
• A comunicación de valores, criterios e métodos. 
• Procurar a harmonía e axuda entre os seus membros. 
• A esixencia persoal no cumprimento das propias obrigas. 
 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
• O Colexio necesita unha serie de normas que axuden a crear un ambiente educativo e que faciliten a convivencia entre os distintos membros da 

Comunidade Educativa. 
 

 
 
 

PUNTUALIDADE E ASISTENCIA: 
Seguiremos coas mesmas normas dos anos anteriores: 

• Os alumnos/as teñen que estar no colexio antes do toque de campá.  
• As ausencias notificaranse antes ou ao día seguinte da súa incorporación, mediante nota escrita na axenda. Esta xustificación ha de estar asinada polos 

pais ou titores. 
• Se a xustificación demórase máis de dous días, a ausencia considerárase non xustificada. No caso de reiteración das ausencias iniciarase o protocolo de 

absentismo. 
• A falsificación da xustificación entenderase como falta gravemente prexudicial. 
• Non é xustificable a ausencia a clase co pretexto de preparar exames. 
• Para saír do recinto, necesitarase autorización escrita dos pais e da Coordinadora Académica ou do Titor-a. 
 

 

ESCALEIRAS, CORREDORES E ASEOS: 
• Para favorecer un ambiente adecuado de traballo, circularase polos corredores e escaleiras con orde e educación, sen berros, xogos, carreiras ou 

empuxóns. 
• En escaleiras e corredores atenderase as indicacións de calquera profesor-a. 
• Os cambios de aula realizáranse sen molestar o traballo doutros compañeiros e acompañados polo profesor que imparta a materia. 
• A hixiene é de vital importancia para a saúde. Entre todos coidaremos de que os aseos queden nas condicións en que nos gustaría atopalos. 
• Pintar ou escribir en paredes e portas será obxecto de sanción e implicará a súa limpeza. Os servizos non son lugares de xogo ou de recreo. 
• Os alumnos-as irán aos aseos durante o recreo, quedando prohibido que saian durante as clases, salvo permiso do profesor-a e con causa xustificada. 
 

 

UNIFORMIDADE E PRESENTACIÓN PERSOAL: 
• Coidaremos o noso aseo persoal e a nosa forma de vestir. 
• Usaremos a roupa axeitada para cada actividade escolar. 
• O uso de roupa non axeitada afecta ás normas de convivencia e implica a obrigatoriedade de mudarse restrinxíndose ata entón a entrada ó Centro. 
• A camiseta do Colexio e o pantalón azul son obrigatorios para as clases de Ed. Física naqueles cursos que así se requira. 

• O chándal oficial do Colexio é obrigatorio. 
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CONDUTA NO COLEXIO: 
• O comportamento dentro do Centro ha de ser respectuoso coas normas morais e os principios relixiosos. 
• Nos actos e celebracións manteremos un comportamento correcto e respectuoso. 

• Evitaremos as palabras inadecuadas, obscenas, malsoantes ou ofensivas. As pelexas e insultos impiden unha correcta convivencia e son motivo de 
sanción. Observaremos unha actitude positiva ante os avisos e correccións.  

 
 

AULA: 
• A aula é o lugar de traballo onde o alumnado convive gran parte do día. Por esta razón procurarase mantela limpa e ordenada, responsabilizándose cada 

alumno da súa contorna. 
• Manteranse as mesas limpas. De ningún xeito poderase escribir ou debuxar nelas. 
• O alumno deberá facerse cargo de limpar ou reparar os danos causados. 
• A mesa do profesor, ordenador e os rexistros están reservados aos profesores.  Non se permite o acceso aos alumnos. 
• As taquillas han de estar en orde. 

• Os libros non poden estar polo chan. 
EXAMES E CUALIFICACIÓNS: 

• É obrigación dos alumnos efectuar as probas, controis e exames que o profesor indique. No caso de ausencia xustificada a proba realizarase na seguinte 
clase da materia. 

• Os alumnos informarán das datas de realización dos exames e os seus resultados as súas familias. 
• As probas de avaliación levaranse a cabo con lealdade e honradez, sendo sancionable a falta destas. 
• Non é xustificable a ausencia a clase co pretexto de preparar exames. A non asistencia a horas anteriores a un exame impedirá a realización da proba 

salvo xustificación médica. 

• As reclamacións ás cualificacións solicitaranse mediante entrevista co profesor correspondente e seguindo o procedemento vixente. 
 

RECREOS: 
• Durante o recreo tódolos alumnos permanecerán no patio agás os alumnos de Ciclos Formativos. 
• Salvo autorización expresa, durante os recreos non se poderá permanecer nos edificios. 
• Durante os recreos atenderase as indicacións do profesorado encargado da vixilancia ou de calquera outro profesor. 
• Polo ben de todos non se realizarán xogos violentos ou actividades que supoñan risco ou perigo para os demais. 
• Nos patios interiores non se poderá xogar ao fútbol. 
• Os días de choiva o uso de balóns nos patios cubertos estará prohibido. 
• O lixo e demais desperdicios depositarase nas papeleiras. O incumprimento desta norma sancionarase. 
• Os alumnos non poden invitar a entrar no Colexio a persoas alleas, durante o horario escolar. 

• Finalizado o recreo, o alumno non debe entreterse nos corredores nin nos aseos. 
 

COMEDOR: 
• Os alumnos esperarán no patio a súa quenda para entrar no comedor. 
• No comedor actuarase con corrección: non falar a berros nin coa boca chea, non levantarse da cadeira, estar correctamente sentados, usar 

axeitadamente os cubertos e deixa-la mesa limpa. 
• Os alimentos deberán ser consumidos dentro do comedor. 
• O non cumprimento das normas pode supor a privación do uso do servizo de comedor. 

• As incidencias que se produzan dentro do comedor ou con posterioridade estarán suxeitas ó establecido no Regulamento de Réxime Interior. 
 

TRANSPORTE ESCOLAR: 
• Os alumnos esperarán no patio cuberto o aviso de autobús (toque da campá) e non na entrada. 
• Calquera incidencia que ocorra durante o transporte estará suxeita ao Regulamento do Transporte, incluído no RRI. 

• Queda reservado o dereito de admisión segundo comportamento do alumno-a no servizo de transporte por parte da Dirección do Centro. 
 

OBXECTOS E MATERIAL DE USO PERSOAL: 
• Deberase evitar traer ao colexio obxectos de valor ou cantidades de diñeiro. O Centro non se responsabilizará das perdas, furtos ou estragos. 
• Os alumnos respectarán os obxectos persoais dos demais evitando que poida crearse un clima de inseguridade. 
• Non se pode entrar nas aulas fora do horario lectivo sen o consentimento do responsable. 
• Non se permite o uso de teléfonos móbiles, reprodutores de son ou de imaxe e as máquinas fotográficas. O incumprimento desta norma facultará ós 

profesores para que sexan retirados. Os artigos retirados só se entregarán aos pais. 

• No caso de gravación de imaxes ou voz procederase ó borrado das correspondentes  gravacións. A publicación de gravacións realizadas dentro do 
Centro considerarase unha falta gravemente prexudicial e estará suxeito ao disposto na normativa vixente. 
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DESENROLO DAS CLASES: 
• Na aula, como lugar de traballo, comportarémonos con respecto cara os demais compañeiros e cara o Profesor. 
• Prestaremos atención ás explicacións e realizaremos as nosas tarefas. 
• Dirixirémonos ó profesor con respecto e educación. 
• Durante as horas lectivas os alumnos permanecerán na aula ou onde o profesor correspondente lles indique. 
• Non está permitida a estancia nos corredores ou patios durante o horario lectivo. 
• Cando o profesor chega a aula, os alumnos deben estar no seu sitio, en actitude de traballo e co material preparado para comezar a clase. 
• Dentro da aula non se falará sen levantar antes a man e obter o permiso do profesor. 
• Se algún alumno chega tarde chamará a porta e cando entre xustificará ó profesor o motivo do seu retraso. 
• A actitude do alumno durante a clase debe será a de atender e participar activamente, é dicir, traballar. Absterase de facer comentarios cos seus 

compañeiros, mirar cara atrás, chamar a atención dos demais, etc. 
• Os alumnos teñen a obriga de dispor do material que o profesor solicite para cada materia.       (Continúa).... 
• O aviso de final da clase é para o profesor; os alumnos non se levantarán ou darán por terminada a clase se o profesor non o considera oportuno. Non se 

pode saír antes do final da hora. 
• Durante a clase non se permitirá consumir ningún produto (caramelos, chicles, ...). 
• Nos cambios de clase permaneceremos na aula, evitando xogar ou estar na porta ou nos corredores. Tampouco se permite estar asomados á fiestra. 

• Os alumnos estarán na aula que lles corresponda absténdose de pasar a outras aulas. 
 

 

SAÚDE: 
• O consumo de alcohol, tabaco ou drogas dentro do Centro ou nas súas inmediacións considérase falta gravemente prexudicial e levará aparellada a 

correspondente sanción así como de ser preciso a comunicación ás autoridades pertinentes. 

• O/a alumno/a que precise unha atención especializada dado a informes médicos cubrir anexo I que solicitará familia en secretaria. 
SEGUROS: 

• As pólizas de seguro de accidentes e responsabilidade civil só cobren as incidencias xurdidas durante o desenvolvemento das actividades lectivas ou 
daquelas organizadas polo Centro. 

• En caso de sufrir algún incidente un alumno, os pais ou titores do mesmo, antes de acudir ó servizo médico, deberán recoller na Secretaría do Centro o 
correspondente parte e de non acudir ao servizo indicado na Secretaría, a familia responsabilizarase do custo da prestación médica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alumnado con NECESIDADES DE APOIO EDUCATIVO: 
• Entregar na Secretaría do Centro Certificado de Minusvalía ou Informe médico que acredite tal situación. 

 
 

Normas de Organización: 
• As normas de organización, funcionamento e convivencia no centro están contidas no Regulamento de Réxime Interior do centro, son públicas e todos os 

membros da comunidade educativa, afectados por elas, teñen o dereito e o deber de coñecelas. Os interesados poden consultar o Regulamento e as 
normas de convivencia existentes e aplicables na Secretaría do Centro, a través da información incluída na axenda escolar que se facilita ao alumnado 
ao inicio do curso e na páxina Web.  

 
 
 

Actividades e servizos: 
• As actividades complementarias, extraescolares e os servizos complementarios organizados polo centro teñen carácter voluntario. 
• O Centro poderá organizar unha oferta de actividades e servizos complementarios para o conxunto do alumnado de cada grupo, como parte da súa 

oferta e servizo educativo vinculado o seu Carácter Propio, Proxecto Educativo, a mellora da calidade da ensinanza e a formación integral dos 
alumnos/as. 

•  Nas ensinanzas concertadas, as actividades complementarias, extraescolares e con servizos complementarios, así como o prezo correspondente, que 
non ten carácter lucrativo, é aprobado polo Consello Escolar e comunicado á Administración Educativa, o no seu caso, autorizado pola mesma.  

• As actividades complementarias poden supoñer unha ampliación do horario de permanencia dos alumnos/as no centro. A participación dos alumnos/as 
nestas actividades, se ben é de carácter voluntario, constitúe un complemento fundamental para a súa formación e o servizo educativo do centro.   

• Ao inicio de cada curso escolar cada familia recibirá información referida ás actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos 
complementarios ofertados polo centro, así como as cotas aprobadas como contra prestación, coa finalidade de que poidan formalizar a súa participación 
nos mesmos, de ser o caso.  
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Información e entrevistas: 
•  Os pais dos alumnos/as serán informados dos aspectos relacionados coa educación dos seus fillos ou das cuestións do centro que lles afecten, segundo 

a natureza do tema, mediante aviso persoal ou comunicación xeral polos procedementos que, en cada caso se determinen ( taboleiro de anuncios, 
circulares trasladas polos alumnos, teléfono, correo electrónico, correo postal, axenda escolar, espazo abalar, ec.) 

• Asimesmo, os pais poderán entrevistarse coa dirección, os titores ou profesores dos seus fillos/as no horario establecido a tal efecto e previa petición de 
hora.  

 
 
 

Datos e imagen: 
 Os datos persoais resinados serán incorporados e tratados nun ficheiro de datos do que é responsable PP. SOMASCOS titular do Centro CPR 
PLURILINGÜE SAN FERMÍN e que ten como obxecto a axeitada organización e/ou prestación e/ou difusión-publicidade das súas actividades curriculares, 
actividades complementarias e extraescolares e servizos do centro educativo, así como a xestión académica, económica e administrativa, o que inclúe a 
recollida e tratamento de datos e información de tipo psicopedagóxico relacionada co proceso de aprendizaxe e de socialización do alumno xerada durante 
o ciclo escolar. 
Os datos persoais, incluídos os de carácter reservado, necesarios para o centro educativo, serán facilitados á Consellería de Educación, cando a mesma o 
requira de conformidade co disposto na D.A. 23ª da lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 
Asimesmo, o centro poderá cederlle datos de carácter persoal o ANPA, entidades bancarias, ou empresas de actividades e/ou servizos, co obxecto de levar 
a cabo as actividades educativas que lle son propias, mediando autorización expresa dos titulares dos datos.  
Os titulares dos datos teñen recoñecido e poderán exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, cancelación e rectificación mediante escrito ou ben por 
correo electrónico a dirección do Centro. O Centro non se fará responsable de calquera uso de imaxes, datos, vídeos... etc que terceiras persoas poidan 
facer do alumnado.  

 
 

Incorporación: 
 A incorporación do seu fillo/a e de vostedes a este Centro e a súa Comunidade Educativa, como froito do seu dereito de elección de centro e o tipo de 
educación que desexan para o seu fillo/a, comporta uns compromisos recíprocos. 
O centro comprometese a desenrolar o proceso educativo nun clima de acollida, atención individualizada, formación integral, respecto ós dereitos dos 
alumnos/as, todo iso de conformidade coa nosa proposta educativa.  

 
 

Manifestacións dos pais/nais/titores:  
1.  Que coñecemos e respectamos o Carácter propio do centro que define a súa identidade, o Proxecto Educativo e o Regulamento de réxime 

interior, e aceptamos que o noso fillo/a sexa educado conforme ó estilo educativo definido en ditos documentos. 
2. Que, como primeiros responsable da educación do noso fillo/a participaremos activamente no proceso educativo do mesmo no ámbito escolar. 

a) Adoptando as medidas que sexan necesarias para que asista á clase con puntualidade. 
b) Interesándonos por coñecer e apoiar a evolución do proceso educativo do noso fillo/a. 
c) Estimulando o noso fillo/a para que leve a cabo as tarefas e actividades de estudo que se lle encomenden. 
d) Participando nas entrevista e reunión ás que sexamos convocados polo centro en relación co proceso educativo do noso fillo/a. 
e) Informando ós responsables do centro que, en cada caso, corresponda aqueles aspectos da personalidade e circunstancias do noso fillo/a 

que afecten ou sexan relevantes para a súa formación e a súa relación co centro e cos membros da comunidade educativa. 
f) Respectando e facendo respectar as normas de convivencia do centro e fomentando o respecto por todos os compoñentes da Comunidade 

Educativa.  
3. Que, os que subscriben o presente documento, na súa calidade de representantes legais do/a menor escolarizado no centro, autorizan o centro 

para que obteñan e empreguen imaxes e o nome do/da menor, relacionadas coa actividade do centro, nas publicacións de todo tipo que realice o 
centro, xa sexa impresas ou en formato dixital ou audiovisual (axenda escolar, orla, exposicións, páxina web do centro, vídeos, redes sociais) 
Igualmente autorizamos a que as imaxes sexan obtidas e difundidas en condición de gratuidade polos medios de comunicación sempre que dita 
difusión non comporte unha intromisión ilexítima na intimidade, honra ou reputación do/a menor ou sexa contraria os seus intereses, todo elo en 
termos establecidos no articulo 4 número 3 da Ley Orgánica 1/1996, de Protección Xurídica do/a Menor. 

4. Que nos datos e información que aportamos son veraces e completos, sen que omitísemos datos relevantes ou que deberían de ser tidos en conta 
na relación coa incorporación o centro do noso fillo/a.  

5. Que nos comprometemos a presentar na Secretaría do Centro toda a información necesaria, relacionada coa saúde, aspectos relativos ao 
exercicio da patria potestade ou garda e/ou custodia do/a menor, condición de afectado/a por vilolencia de xénero etc., para a correcta atención 
educativa do noso fillo ou filla.  

 
Caldas de Reis, a 31 de Xaneiro de 2018 

 
 

 
 

Asdo. Pai/Titor 

 
 

Asdo.Nai/Titor 

 
 

Representante Titular do Centro  
 

É necesario que apareza asinado por ambos proxenitores ou titores. No caso de que só poida asinar un de eles, o asinante deberá axuntar un 
documento que manifeste o motivo polo que só asina el /ela a matricula.  


