
 

FULL DE PREINSCRIPCIÓ 
 
 
 
R027 

 

 

 
Any escolar 

 
 
Nivell sol·licitat 

 
2021 - 2022

 
Adjuntar fotocòpia del Passaport Andorrà del nen/a o fotocòpia del seu permís de Residència. 
Porteu fotocòpia del darrer informe escolar o notes de l’última avaluació, en el cas 
de preinscripció a Primària, Secundària o Batxillerat. 

 

 
Dades alumne 

Escriviu les dades amb lletres MAJÚSCULES si l 'ompliu a mà  

 

    Nom i cognoms:     

Data de naixement:    

Localitat de naixement:     

Nº DNI-Passaport:                                          / Nacionalitat_    
 

Nombre de germans(ell inclòs):             / Posició que ocupa     

Té algun germà en el col·legi?:              / En quin curs?   

Ha tingut algun germà en el col·legi?:             / Quan?    

Llengua familiar:     

Guarderia o col·legi de procedència:     

 

Dades primer tutor/a 
Nom i cognoms:     

 
Data de naixement:                                        / nº DNI-Passaport   

Adreça:     

Localitat:     

Professió:     

Empresa:     
 
Telèfons: 

e-mail: 
                                             

                                            
 

És exalumne/a d'aquest col·legi?:              / De quins anys?    
 

Dades segon tutor/a 
Nom i cognoms:     

 
Data de naixement:                                        / nº DNI-Passaport  

Adreça:     

Localitat:     

Professió:     

Empresa:     
 

Telèfons: 
e-mail: 

  

                                            
 

És exalumne/a d'aquest col·legi?:              / De quins anys?    
 

En cas de que el n. de sol·l icituds superi les places, es tindrà en compte el Reglament de Règim Intern 
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IDENTITAT DEL COL.LEGI SANT ERMENGOL (Extracte de l'Ideari del Col·legi) 
 
El Col·legi Sant Ermengol és una obra educativa instituïda i donada al País per la Mitra d'Urgell com a 
Copríncep d'Andorra; està sostinguda pel Molt Il·lustre Consell General; és governada pel Patronat Rector; i 
està confiada a l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, la qual, amb les famílies, els docents, 
els alumnes i les altres persones que hi col·laboren, constitueixen la Comunitat Educativa, que realitza la tasca 
educadora en favor del jovent d'Andorra amb els criteris fundacionals, els interessos del País, la gestió del 
Patronat Rector, i el carisma d’Anna Maria Janer. 

 
El Col·legi Sant Ermengol: 
- és un CENTRE EDUCATIU; com a tal promou el desenvolupament integral de la persona i manté una 

actitud de profund respecte a la persona de cadascun dels seus educands; 
- és un CENTRE CRISTIÀ; com a tal fonamenta la seva missió en els principis evangèlics a través de les 

actituds i els criteris cristians dels educadors. L'ensenyament promogut és conforme amb la doctrina de 
l'Església i està al servei de l'evangelització i la catequesi dins un clima de família impregnat 
d'optimisme i d'alegria, fruit del diàleg i la mútua confiança entre educadors i educands; 

- és un CENTRE ANDORRÀ; com a tal fomenta l'amor als valors autòctons i la col·laboració plena i 
desinteressada a totes les tasques de construcció d'una societat justa i lliure, on la persona 
s'autorealitzi harmònicament, i a la creació d'una estructura de benestar, prosperitat i servei generals. 

 
Principis Fonamentals 

 
El Col·legi Sant Ermengol té com a finalitat procurar la formació integral dels infants i joves, perquè siguin 
capaços de realitzar-se en tots els valors i dimensions de la persona, i d'assumir les seves responsabilitats 
en la Societat. 

 
L'educació que imparteix el Col·legi Sant Ermengol està informada, per voluntat fundacional, pels criteris 
evangèlics. Es fonamenta principalment en l'amor, la raó i la religió. 

 
L'amor dels educadors envers els infants i joves crea un ambient familiar i alliberador, ple de 
respecte, confiança i espontaneïtat, i permet un ensenyament i una educació personalitzades. 

 
El caràcter racional de les regles generals del Col·legi i de les disposicions disciplinàries ajuda les justes 
exigències dels alumnes, evita tota norma no motivada, i fomenta la capacitat de judici i la formació de 
conviccions personals aptes per a la vida. 

 
La religió fonamenta una formació integral. Els educadors s'esforcen per proporcionar una visió cristiana de la 
vida i del món, i oferir els principis i medis per a una conducta moral responsable. 

 
Confiar un infant o un jove al Col·legi Sant Ermengol inclou, per part de les famílies i de l'alumne, 
l'explícita acceptació de totes les orientacions generals del Col·legi. La col·laboració família-educadors es 
considera tothora indispensable per a l'èxit del treball educatiu. 

 
L'alumne i la seva família accepten també l'andorranització de l'ensenyament i de la formació que 
s'imparteixen en el Col·legi Sant Ermengol, tal com les autoritats competents ho determinin, sigui quina sigui 
la nacionalitat de l'alumne. 

 
 
 
El sotasignat ............. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. , 

sol· l icitant d'una plaça al Col· legi Sant Ermengol, accepta, en nom de l 'alumne, el 

Caràcter Propi i el Reglament de Règim Intern i es compromet a col· laborar amb els 

seus educadors en tot allò que es refereixi a l 'educació del seu fil l /a. 

 
 

Signatura 
 
Andorra la Vella, ........ de ............................... de ............ 
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