
INSTRUCCIONS MATRÍCULA CURS 2021/2022

La matrícula per al curs 21-22 es farà mitjançant el GESTIB. Només els alumnes que NO
han fet preinscripció o les famílies que NO tenen GESTIB, la podran fer presencialment al
centre demanant cita prèvia al telefon 971 642071.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR  AMB LA MATRÍCULA EN LÍNIA
(JUNY)

➔ justificant del pagament de la matrícula (inclou agenda escolar) al número de
compte ES35 2100 0094 1502 0018 3015

42€ per un alumne
39€ pel segon germà matriculat al centre
34€ pel tercer germà matriculat al centre

➔ Usuaris TRANSPORT ESCOLAR: ANNEX 6

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR AL SETEMBRE ALS TUTORS

➔ fotocòpia del DNI, NIE o PASSAPORT de l’alumne/a i dels pares (NOMÉS
ALUMNES NOUVINGUTS AL CENTRE )

➔ fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o assegurança privada (NOMÉS
ALUMNES NOUVINGUTS)

➔ ANNEX 5 i 7

CALENDARI DE MATRÍCULA

Matrícula GESTIB:  del 30 de juny al 6 de juliol

De manera excepcional es podrà fer la matrícula presencialment al centre. S’ha de
demanar cita prèvia al telèfon 971 642071 de l’1 al 8 de juliol.
HORARI: de 8:30h a 13:30h

Dia 10 de setembre no podrà començar les classes cap alumne que no tengui
la matrícula correctament formalitzada.



LLIBRES DE TEXT

Podeu consultar els llibres de text a la web del centre, a partir de dia 1 de juliol

AMIPA

Per ser soci de l’AMIPA cal fer:
★ un ingrés de 20€ a BANKIA al número de compte següent:

ES17 2038 3388 8360 0018 5464

★ concepte:  cal incloure el nom complet de l’alumne i el curs.

Les dates de la venda de llibres seran les següents:

1r i 2n ESO: 7 de setembre
3r i 4t ESO: 8 de setembre
Batxillerat i FPB: 9 de setembre

L’horari d’atenció al públic serà de 9,30 a 13h i de 15 a 18h.

Els membres de l’AMIPA tendran un descompte del 10% (s’ha de presentar el
resguard de pagament)

Com cada any, serà a l’aula exterior de l’IES Santanyí.

Us recordam que cal respectar les normes següents:
1. Mantenir una distància mínima de 2m
2. Fer ús de la mascareta.
3. Només ha de venir una persona per família

AUTORITZACIONS : Emplenar Annex 5 (setembre)

TRANSPORT ESCOLAR: Emplenar Annex 6 (juny)

AL·LÈRGIES I MEDICAMENTS: Annex 7 (setembre)

http://redols.caib.es/c07008053/


Annex 5: AUTORITZACIONS DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES.
Curs 21-22

Nom i llinatges de
l’alumne/a

Curs:

Nom i llinatges del
pare/tutor legal
Nom i llinatges de la
mare/tutora legal

*Indicau amb una X les caselles autoritzades i completau la informació.

En qualitat de responsables legals autoritzau:

● El centre IES Santanyí i la Conselleria d’Educació i Cultura a:

❏ Enviar missatges de correu electrònic mitjançant el GESTIB, a les adreces:

Adreça del pare/tutor legal: _________________________________

Adreça de la mare/tutora legal: ______________________________

❏ Enviar missatges al mòbil (SMS) mitjançant el GESTIB, als telèfons:

Telèfon del pare/tutor legal:_________________________________

Telèfon de la mare/tutora legal: ______________________________

● El centre IES Santanyí a:

❏ Publicar la imatge del seu fill/filla, en fotografies corresponents a activitats lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pàgina web del
centre, i a filmacions destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o
publicacions d’àmbit educatiu.

❏ Publicar la imatge del seu fill/filla, en fotografies o vídeos a les xarxes socials: Facebook,
Twitter, Instagram o Youtube.

❏ Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats al compte de correu
@iessantanyi.cat per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.

❏ Traslladar l’alumne al centre de Salut en cas de necessitat.

❏ Prendre ibuprofeno administrat pel centre

❏ Prendre paracetamol administrat pel centre

❏ Poder cedir les dades a l’AMIPA del centre.

● L’alumne/a a:

❏ Participar a les sortides escolars del centre dins el poble de Santanyí.

Signatura: Pare / Tutor legal Signatura: Mare / Tutora legal

El tractament, ús i difusió de les dades subministrades a l’Administració mitjançant el
procés d’inscripció/matrícula queda subjecte en tots els seus termes a allò que disposa la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de
drets digitals.



Annex 6
SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2021-2022

________________________________________ pare, mare o tutor/a:

SOL·LICIT:

Que __________________________________________, alumne/a de ________ curs
d’ESO i FPB, de l’IES Santanyí sigui usuari/ària del servei de transport escolar del centre:
PARADA ___________________________

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.

Data: ________________           Signatura del pare, mare o tutor/a:



Annex 7: AL·LÈRGIES I MEDICAMENTS

ALUMNE/A: ______________________________________________

Marcau si el vostre fill/a té alguna d’aquestes malalties:

Al·lèrgia alimentària

Epilèpsia

Cardiopatia

Diabetis

Asma

Xoc anafilàctic

Altres:

Santanyí, ________ de _______________________ de ____________

Signatura pare Signatura mare


