Instruccions matrícula curs 2018-2019
Per agilitzar el procés de matrícula el vostre fill/a ha de lliurar degudament emplenat els
documents que s'adjunten abans de dia 15 de maig.
Document 1 (aquest mateix full de dues cares): Dades de l'alumne/a i dels seus
pares/tutors. Aquest document s'ha de lliurar a secretaria juntament al rebut del
pagament de la quota de material escolar. La quota de material escolar per als cursos
d'ESO i batxiller és de 30 €. La quota de material escolar per als cursos de FPB i Grau
Mitjà és de 50 €. La quota de FPB inclou també el material complementar de centre.
L'alumne/a que pertany a una família nombrosa té dret a pagar el 50% de les quotes.
S'ha de fer un pagament presencial a l'oficina bancària o una transferència bancària a
l'IBAN: ES53 2038 3462 1960 0003 1283 (Banc Bankia) posant com a concepte el nom i
llinatges de l'alumne/a i s'ha d'aportar el justificant del pagament juntament amb aquesta
matrícula.
Document 2: Qüestionari d'intencions. S'ha de lliurar degudament emplenat al tutor de
l'alumne/a.
Aclariments:
• Si l'alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs
de baixa abans de dia 15 d'octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota
de material.
• Si l'alumne/a necessita servei de transport escolar, recordau que aquest servei s'ha
de sol·licitar cada any. En cas de sol·licitar la ruta de Cala Millor, recordau que
heu de lliurar a secretaria un certificat d'empadronament a nom de l'alumne.
• En el cas que la situació familiar de l'alumne/a hagi canviat durant l'any passat o bé
volgéssiu modificar els permisos que vareu donar al centre, vos demanam
d'actualitzar personalment les vostres dades a secretaria.
• Anirem substituint el correu ordinari i telèfon per correu electrònic i missatgeria
instantànea (GestIB i Liorna). Per tant, revisau amb cura l'adreça electrònica que
ens proporcionau.
NOM DE L'ALUMNE/A:
DADES DEL PARE / TUTOR
Nom i llinatges:
Adreça:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:
Pàtria potestat: Si

No

Autorització ús imatge a les xarxes socials del centre Si

Autorització sortida a darrera hora només per absència del professor (batxillerat i FP) Si

No

No

DADES DE LA MARE / TUTORA
Nom i llinatges:
Adreça:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:
Pàtria potestat: Si

No

Autorització ús imatge a les xarxes socials del centre Si

Autorització sortida a darrera hora només per absència del professor (batxillerat i FP) Si
Lloc i data: Son Servera,

de / d'

Signatura del pare / tutor o alumne (major d'edat)
d'edat)

No

No

de 2018
Signatura de la mare / tutora o alumna (major

C. de sa Conillera, 2 07550 Son Servera (Illes Balears) Tel. 971 871 396 Fax: 971 567 516 email: iespuigdesafont@educaib.eu

Sol·licitud de transport escolar per al curs 2018-2019
, pare, mare o tutor/a del' alumne/a
SOL·LICIT:
Que

, alumne/a d' ESO

Batxiller

FPB

GM (marcau els estudis cursats) de l'IES Puig de Sa Font sigui usuari/ària del servei de transport
escolar
Marcau l'opció
sol·licitada

Aturada

Vehicle

Ruta

169

Costa dels pins

Son Comparets
Costa dels pins
Port Vell
Stop Cala Bona
Hotel Alicia
S'Illot
Blau mediterrani

170

Dàlies
Hnos. Jiménez

171

Clínica Veterinària
Aptos. Golf

170

Punta de n'Amer

Aptos. Bahía Grande
Edif. Santa Maria

171

Correus
Na Llambies / Rest. Alhambra
Fetget / Cas Torrador

Han d'aportar
Certificat
d'empadronament

Semàfors

Línia Ajuntament

H. millor Sol / Avda. J. S.
Camps
L'alumne/a farà ús, com a mínim, d'un 70% mensual dels trajectes d'anada i tornada, excepte si
existeix una causa justificada adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.
Es donarà plaça de bus als alumnes de GM i batxiller només en cas que hi hagi plaça
disponible.
Son Servera,
de / d'
Signatura del pare/mare o tutor/a:

de 2018

POLÍTICA DE PRIVADESA: De conformitat amb l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l'art. 12 del Reial Decret 1720/2007, us
informam que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat de la Conselleria d'Educació i Universitat, amb
domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29, 07004 de Palma. En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta Conselleria, a l'adreça postal abans indicada o bé per mitjà d'un missatge de correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant
un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l'article 16,4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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