
MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DE TERCER CURS D’ESO – 2019/2020

3r ESO PMAR1

ALUMNA/ALUMNE
Llinatges Nom DNI/NIE

DOMICILI
Domicili familiar Domicili d’enviament de correspondència
Carrer/avinguda/vénda/... Número, pis, porta, ... Apartat Correus/carrer/vénda/... Núm., pis, porta

Lloc/Localitat Lloc/Localitat

MARE / PARE / TUTOR / TUTORA 1
Llinatges Nom DNI/NIE

Data de naixement Telèfon fix Telèfon mòbil Telèfon lloc de treball

Adreça electrònica

Domicili (si és diferent al de l’alumne/a)

MARE / PARE / TUTOR / TUTORA 2
Llinatges Nom DNI/NIE

Data de naixement Telèfon fix Telèfon mòbil Telèfon lloc de treball

Adreça electrònica

Domicili (si és diferent al de l’alumne/a)

L’alumna/alumne té un problema de salut crònic NO SÍ

En cas afirmatiu, especificau-ne quin:
Asma Anafilaxia Diabetis
Epilepsia Altre: _______________________________________

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 2

Triau-ne una Triau-ne una

Alemany 3

Francès3

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Música II

Religió

Valors ètics

OPCIÓ DE MATEMÀTIQUES
Matemàtiques ensenyaments acadèmics (BAT) Matemàtiques ensenyaments aplicats (FP)

MATÈRIES PENDENTS

1 L’alumnat de PMAR només ha de triar Religió o Valors ètics.
2 Heu de marcar les mateixes matèries triades en primer lloc en la prematrícula.
3 Si no heu cursat aquesta matèria el curs anterior, n’heu d’acreditar uns coneixements mínims.

Formentera, ________ de _______________________ de 2019

Signat: _______________________________________________



ANY 2019/2020

Documentació per a la matrícula de 3r ESO

 Formulari de sol·licitud de compte d’usuari per a l’accés a l’aplicació GestIB

 Fulls d’autoritzacions

 Sol·licitud de transport escolar, si escau

 Foto ACTUAL

 Fotocòpia del DNI/NIE i passaport (Si s’ha renovat o si encara no s’ha lliurat)

 Fotocòpia de la Targeta sanitària (Si s’ha renovat o si encara no s’ha lliurat)

 Justificant de pagament* de 26,12 € per a despeses de material didàctic i assegurança escolar

Termini de matrícula
 Ordinari per a l’alumnat que promociona el curs en juny (alumnat amb 1 o 2 suspesos inclòs):

3, 4 i 5 de juliol de 9:00 a 14:00 hores

 Extraordinari només per a l’alumnat que ha de fer exàmens de recuperació al setembre:
5 i 6 de setembre de 8:30 a 14:30 hores

Noves adhesions al Programa de reutilització de llibres de text

Per adherir-vos al Programa heu de fer la sol·licitud i realitzar un pagament en concepte de dipòsit de 252 € abans del dia
10 de juliol. Aquest dipòsit és únic durant tota l’etapa d’ESO.

Armariets (per guardar material)

El cost dels armariets és de 12,00 € a l’any com a lloguer i 15,00 € de dipòsit (recuperable) per a desperfectes. Si aquest curs
ja n’heu tengut, només haureu de pagar 12,00 € per al lloguer. Per poder continuar amb el mateix armariet heu de fer efectiu
el lloguer durant els terminis de matrícula. Qui el vulgui deixar d’utilitzar ha de demanar la tornada del dipòsit abans del 30
de setembre de 2019.

(*) Opcions de Pagament
1. A través dels caixers de La Caixa amb els documents d’ingrés amb codi de barres facilitats pel centre.

2. Transferència bancària al compte de La Caixa IBAN: ES36 2100 0187 1202 0027 4427, indicant el nom de l’alumne/a i el
concepte: matrícula, llibres o armariets. Heu de fer una transferència diferent per a cada concepte. El codi o nombre d’entitat
per finalitzar el tràmit el podeu trobar damunt el codi de barres de cada concepte, identificat com a ENTITAT.

NO ES PODEN REALITZAR PAGAMENTS EN EFECTIU A L’OFICINA BANCÀRIA

Informació sobre protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades
personals que conté aquest formulari.
Finalitat del tractament i base jurídica: gestió acadèmica desenvolupada pels centres docents, d’acord amb la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació (LOE).
Responsable del tractament: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.
Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o d’interès legítim d’acord amb el RGPD.
Termini de conservació de les dades personals: les dades dels usuaris se conservaran de forma indefinida en tant que la persona física afectada no sol·liciti la
supressió.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de
supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els
termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de
protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica).
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets»
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de
Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

IES MARC FERRER – Matricula 3r ESO/4t ESO/Batxillerat/FP 26,12 € - Entitat 0688110

Forma de pagament - SERVICAIXA - Pagament amb codi de barres - Introduir Alumne i Curs.
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Autorització perquè el centre pugui usar dades personals de menors

(veu i imatges)

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i

regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Reglament (UE) 2016/679 del

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació

d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de

dades personals i garantia dels drets digitals.

D’acord amb aquesta normativa,

_____________________________________________, amb el núm. de DNI __________________,

[Nom i llinatges]

amb domicili _______________________________________________________________________

i núm. de telèfon _______________________, com a ____________________________________

[Pare/mare/tutor]

de l’alumne/a menor d’edat _______________________________________________________,

[Nom i llinatges de l’alumne/a]

del centre IES Marc Ferrer

 AUTORITZ aquest centre  NO AUTORITZ aquest centre

1. Perquè pugui fixar la imatge del meu fill o filla, especialment mitjançant fotografies

o vídeos que es puguin fer durant les activitats que s’indiquen a continuació:

 Activitats ordinàries en grup.

 Activitats complementàries.

 Activitats extracurriculars i viatges culturals.

 Menjador i transport escolar.

 Altres activitats relacionades amb el centre en què intervingui el menor.

2. Perquè faci ús de les imatges preses i la veu del menor, distribuint-les i

comunicant-les al públic, especialment a través dels mitjans següents:

 Pàgina web i publicacions del centre.

 Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, pel·lícules, etc.).

 Documents informatius de l’activitat, com cartes de serveis, tríptics informatius,

cartells, documents promocionals de l’activitat, etc.

 Missatges electrònics per donar informació als pares o als tutors.
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De conformitat amb el que estableix l’article 13 de l’RGPD, declar que conec els

aspectes següents:

 Que les imatges preses es podran incorporar a un registre de tractament de

dades el responsable del qual és la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

del Govern de les Illes Balears, que les podrà tractar i en podrà fer ús en els

termes i per a la finalitat fixats en aquest document.

 Que el destinatari d’aquestes dades és únicament aquest responsable, que no

les cedirà, excepte en el cas de les comunicacions adreçades als encarregats del

tractament que col·laborin en la prestació dels serveis a què es refereix el

tractament.

 Que la base jurídica d’aquest tractament és el consentiment mateix, que es pot

retirar en qualsevol moment, sense que això afecti el legítim tractament que

s’hagi fet de les dades fins a aquest moment.

 Que aquestes imatges es conservaran exclusivament durant el temps necessari

per complir la finalitat per a la qual es varen recollir i mentre no prescriguin els

drets que pugui exercir contra el responsable, llevat que hi hagi una norma que

disposi un termini superior.

 Que el centre tindrà en compte la no autorització expressada anteriorment, si

aquest és el cas, a l’efecte d’evitar tant com sigui possible que es recopilin dades

del menor, com pot ser la presa d’imatges d’aquest. En tot cas, si s’han pres

imatges del menor mitjançant fotografies, vídeos o qualsevol altre mitjà de

captació, se n’han de distorsionar els trets diferenciadors, sobretot quan la seva

imatge aparegui amb les imatges d’altres companys els pares dels quals hagin

autoritzat el centre a usar-les, tractar-les i cedir-les en els termes prevists en

aquest document.

 Que en qualsevol moment puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació,

oposició, limitació i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al director del

centre i presentat a la secretaria del centre amb el meu DNI i el del meu fill o

filla. També tenc la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència

Espanyola de Protecció de Dades.

 Que consent que es tractin les meves dades personals que apareixen en aquest

document amb l’única finalitat de gestionar les autoritzacions dels pares o

tutors dels menors, amb les mateixes característiques i drets prevists en els

paràgrafs anteriors.

Formentera, _____ d_______________________ de 20_____

[Signatura]



FULL D’AUTORITZACIONS

ALUMNE/A:

DADES DEL PARE/TUTOR o ALUMNE (major d’edat)

Nom i llinatges:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

Titular de la pàtria potestat1: Major d’edat Sí No

Comunicacions

Autoritza les comunicacions des del centre/Conselleria: Sí No

(*) En cas d’autoritzar les comunicacions, marca a continuació amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar

(**) Aquesta selecció no afecta els mitjans que pugui emprar la Conselleria

Correu electrònic Telèfon mòbil

Missatges immediats:

Missatges d’informació general en matèria educativa:

Missatges de faltes d’assistència:

Autoritzacions (marcau amb una X)

Enviar informació de l’alumne/l’alumna: Sortides escolars3:

Administració de medicaments 2: Trasllat al centre de salut4:

DADES DE LA MARE/ TUTORA o ALUMNA (major d’edat)

Nom i llinatges:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

Titular de la pàtria potestat1: Major d’edat Sí No

Comunicacions

Autoritza les comunicacions des del centre/Conselleria: Sí No

(*) En cas d’autoritzar les comunicacions, marca a continuació amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar

(**) Aquesta selecció no afecta els mitjans que pugui emprar la Conselleria

Correu electrònic Telèfon mòbil

Missatges immediats:

Missatges d’informació general en matèria educativa:

Missatges de faltes d’assistència:

Autoritzacions (marcau amb una X)

Enviar informació de l’alumne/l’alumna: Sortides escolars3:

Administració de medicaments 2: Trasllat al centre de salut4:

Lloc i data: Formentera, ______________________________

Signatura del pare/tutor o alumne (major d’edat) Signatura de la mare/tutora o alumna (major d’edat)

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté

aquest formulari.

Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de les comunicacions i autoritzacions necessàries per al correcte desenvolupament de la funció educativa dels centres

docents, d’acord amb la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE).

Responsable del tractament: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o d’interès legítim d’acord amb el RGPD.

Termini de conservació de les dades personals: les dades dels usuaris se conservaran de forma indefinida en tant que la persona física afectada no sol·liciti la supressió.

Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de

limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD)

davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la

seu electrònica de la CAIB (seu electrònica).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència

Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012

Palma).Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.



Codi : 07007802 – NIF : S0718037E
Av. 8 d’agost, 90 - 07860 Sant Francesc de Formentera

Tel.: 971 32 12 22 - Correu-e: iesmarcferrer@educaib.eu – www.iesmarcferrer.cat

ACLARIMENTS FULL D’AUTORITZACIONS

1. Pàtria potestat. Normalment la pàtria potestat l'ostenten el pare i la mare, a

excepció de maltractaments o similars que un jutge pot retirar-la.

2. Administració de medicaments. Es tracta de donar autorització perquè el

personal del centre educatiu, seguint en tot cas les pautes informades per les famílies,

pugui administrar a l’alumne/alumna medicaments, alliberant-lo de tota

responsabilitat. Pel que fa als medicaments que requereixen prescripció facultativa,

s’ha de presentar l’autorització mèdica corresponent (recepta mèdica, informe mèdic

o informe d’alta hospitalària). Es demana a la persona responsable de

l’alumne/alumna que, si és possible, l’horari d’administració dels medicaments no

coincideixi amb l’horari escolar.

3. Sortides escolars. Es tracta de petites sortides del grup amb professorat pel poble o

pels voltants, per exemple visitar una exposició.

4. Trasllat al centre de salut, amb l’acompanyament d’un membre del centre

educatiu en el cas d’un accident lleu de l’alumne/alumna i no s’hagi pogut contactar

amb la família.



 
Formulari de sol.licitud de compte d'usuari per a pares/mares/tutors*

 
Dades identificatives

 
*En el cas que la persona sol.licitant ja disposi d'usuari CAIB no s'en crearà un de nou. Per a qualsevol incidència s'haurà d'adreçar a la unitat administrativa a la

qual està assignat.

 
CONDICIONS D'ÚS: Em compromet a utilitzar els serveis sol·licitats exclusivament per a l’accés al programari de la Conselleria d’Educació i Universitat. Entenc i

accept que l’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a la baixa del servei sense previ avís. Autoritzo al centre educatiu l’enviament de missatges SMS

automàtics, per a la recepció del compte d’usuari i la contrasenya d’accés.

 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades,

s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest formulari

FINALITAT DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA: gestió de les comunicacions i autoritzacions necessàries per al correcte desenvolupament de la funció educativa dels centres docents,

d’acord amb la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació  (LOE).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o d’interès legítim d’acord amb el RGPD

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS: les dades dels usuaris se conservaran de forma indefinida en tant que la persona física afectada no sol·liciti la supressió

EXERCICI DE DRETS I RECLAMACIONS: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de

limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el

responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la

CAIB (seu electrònica).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de

Protecció de Dades (AEPD).

DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012

Palma).Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

 
Lloc i data: _______________________________________, ______ de/d' _______________________ de 20____

 
 
 
 

Signatura

Nom i llinatges: Document
identificatiu:

Data de naixement: Adreça:

Codi postal: Municipi: Telèfon mòbil:

Correu electrònic:
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