
 

                 FULL DE PREINSCRIPCIÓ 
 
 
 
R027-E04 

 

 

 
Any escolar 

 
 
Nivell sol·licitat 

 
     2022 - 2023

 
Adjuntar fotocòpia del Passaport andorrà de l’alumne/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 
Educació Primària, ESO o Batxillerat. 

 

 
Dades alumne 

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

 

    Nom i cognoms:     

Data de naixement:     

N.I.A. (nombre de cens/CASS):    

Localitat de naixement:     

Núm. DNI - Passaport:                                          / Nacionalitat:_    
 

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

Té algun germà/na al col·legi?:              / En quin curs?   

Ha tingut algun germà/na al col·legi?:             / Quan?    

Llengua familiar:     

Escola bressol o col·legi de procedència:     

Dades primer tutor/a 
Nom i cognoms:     

 
Data de naixement:                                          

Adreça:     

Localitat:     

Professió:     

Empresa:     
 

Telèfons: 
Correu-e: 

                                             

                                            
 

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

Dades segon tutor/a 
Nom i cognoms:     

 
Data de naixement:                                          

Adreça:     

Localitat:     

Professió:     

Empresa:     
 

Telèfons: 
Correu-e: 

  

                                            
 

És exalumne/a d'aquest col·legi?:              / De quins anys?    
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COL·LEGI SANT ERMENGOL 
 

 
 

 
 

 
 
 
Els/les sotasignats _______________________________________, sol·licitants d'una plaça escolar 
al col·legi Sant Ermengol, acceptem, en nom de l'alumne/a el Caràcter propi, el Pla de Convivència i 
el Projecte Educatiu del centre. 
 
L’educació implica l’acció conjunta de la família i del col·legi i ens comprometem a col·laborar en 
l’aprenentatge i formació integral del nostre fill/filla. 
  
 

 

 

 
Andorra la Vella, ____ de _____________ de 20 ___                         Signatura dels 2 tutors/tutores legals 
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Valors 
Alguns d'aquests, que donen cos a la nostra oferta educativa, són els següents:  

- L'obertura a Déu com a font d'humanització de la persona. 
- La confiança incondicional en els infants i joves, autèntics protagonistes del seu procés educatiu.  
- La cultura de l'esforç com a font d'educació, de realització de les persones i de millora permanent 

de la qualitat de vida personal i social. 
- L'acolliment dels alumnes, el suport positiu i l'acompanyament en la recerca de sentit de la 

pròpia vida i l'educació de la seva interioritat. 
- La personalització de les relacions amb una actitud de respecte a la diversitat de cada persona i 

de cada cultura. 
- La construcció d'un món més sostenible i solidari, mitjançant una acció decidida de confrontació 

amb totes les pobreses, el diàleg intercultural, la ciutadania responsable i la preocupació 
mediambiental. 

- La formació contínua, amb l'actualització tecnològica i la relació amb les empreses, de cara al 
perfeccionament professional i la inserció laboral.  

Visió 
El Col·legi Sant Ermengol ha de manifestar-se com a lloc i ambient on:  

- Seguim l'estil educatiu d’Anna Maria Janer, fet realitat en i per a tota la comunitat educativa. 
- Es comparteix un enfocament comú de la vida i de l'educació en el context d'un estat europeu 

obert i solidari. 
- Es promou un clima educatiu i familiar, on es fa experiència positiva dels valors de la persona. 
- S’hi treballa l'educació com un conjunt de processos aplicables a la formació en competències, a 

l'aprenentatge intel·lectual i a l'adquisició de valors, des de la persona fins a la relació amb els 
altres i amb l'entorn. 

- Els educadors, com a membres de la comunitat educativa, desenvolupen les seves capacitats 
amb unes competències institucionalment definides. 

- Es busca l’excel·lència amb una millora contínua de la seva qualitat. 

Missió 
La missió del Col·legi Sant Ermengol, com a escola cristiana que és, radica en la seva capacitat de ser 
una comunitat educativa: 

- Oberta a tots, promovent la igualtat d'oportunitats i sent conscient de la seva funció social. 
- En diàleg amb la realitat diversa i plural de l'entorn. 
- Capaç d’oferir, en el procés d’ensenyament/aprenentatge, una formació integral de la persona, 

com a servei qualificat a la societat. 


