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DECLARACIÓ FAMILIAR
Noms i cognoms

DNIs
Com a mares/pares/tutores o tutors de l'alumne/alumna:
i que han sol·licitat plaça per al seu fill o filla a l'Escola Les Carolines de Picassent, per al curs
escolar 2022-2023, fan explícita la present DECLARACIÓ:
1.- Que han mantingut una reunió informativa amb personal de l'Escola Les Carolines, en la qual
han rebut informació pedagògica i administrativa del centre educatiu, i que han visitat les
instal·lacions del centre. En aquesta reunió se'ls ha facilitat documentació i informació escrita del
projecte educatiu i dels preus generals del mateix per part de l'Escola Les Carolines.
2.- Que han rebut informació oral i escrita sobre:
- Ideari, objectius, principis, activitats generals i procediments educatius de l'Escola.
- Activitats, projectes educatius i funcionament quotidià del centre educatiu.
- Menjador escolar, menús i horaris del mateix, així com del transport i condicions.
- Activitats complementàries com ara: colònies, eixides diàries, festes, etc.
- Activitats extraescolars organitzades per l'AMPA i per departaments de l'Escola.
- Serveis Complementaris del centre, com ara: Gabinet Psicopedagògic, assegurances,
materials generals, personal especialistes, monitors, professorat de recolzament, etc.
3.- Que són coneixedors que l'Escola Les Carolines és un centre concertat amb la Conselleria
d'Educació de la Generalitat Valenciana, i que aquesta concertació, tot i que suposa la gratuïtat de
l'ensenyament, el projecte educatiu desenvolupat per l'Escola Les Carolines, precisa d'un
sosteniment econòmic addicional per tal de dur-lo endavant; i que sense aquest recolzament
econòmic per part de totes les famílies del centre educatiu, no seria possible realitzar-lo en la seua
totalitat.
4.- Que han rebut informació econòmica respecte als Serveis Complementaris que el centre precisa
per poder desenvolupar el projecte pedagògic sobre el qual tenen informació detallada; i que
expressen el seu acord en col·laborar voluntàriament en el sosteniment econòmic, junt amb totes
les famílies de l'Escola, mentre el seu fill o filla estiga matriculat en qualsevol de les etapes
educatives (Infantil, Primària o Secundària) a l'Escola Les Carolines de Picassent.
5.- Que l'Escola Les Carolines s'ha compromés en donar informació puntual sobre activitats, serveis,
projectes pedagògics, etc., així com qualsevol altra innovació o modificació, tant pedagògica com
econòmica dels serveis, una vegada estiguen aprovades pel Consell Escolar del Centre.
De la qual cosa deixen constància a (data)

Signat

Signat

