CIFP CENTRE DE LA MAR
C/ Ruiz i Pablo, 13
07702 Maó (Illes Balears)
Tlf. 971177027

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
DADES ALUMNE/A

Sol·licitud de matrícula per al curs acadèmic 2020/2021

Núm. Expedient
(a emplenar pel centre)

Sexe
Home

Primer llinatge

Segon llinatge

Data de naixement
-

Enguany repeteix? SI

Dona
Nom

NO

DNI / NIE

Nacionalitat:
-

País de naixement:

Província:

Municipi:

Telèfon fix de l’alumne/a:

Telèfon mòbil de l’alumne/a:

Domicili de l’alumna/e:....................................................................................................................... Municipi: ...................................... CP
L’alumne/a conviu amb:

pares

mare

pare

avis

tutors .............................................................................................................................................

En cas de separació.
Dades del pare/mare que no conviu en el domicili familiar:
pare
mare
Adreça................................................................................................................................................. Municipi .......................................CP
Pàtria potestat:

compartida
no compartida 

mare

pare

tutor/a ....................................................................................................................................................
(quan no és compartida s’ha de justificar)

E-mail alumne/a amb majúscules: (1)

Altra entitat asseguradora
....................................................

Núm.Targeta
Sanitària

Núm.

Centre escolar de procedència:
Germans al centre

SI

NO

F.P.B. MANTENIMENT D’EMBARCACIONS
ESPORTIVES I D’ESBARJO

PARE/TUTOR

Primer llinatge
Data naixement
-

2n.

Segon llinatge

Nom

DNI / NIE

Nacionalitat:

Telèfon mòbil

Telèfon feina

Segon llinatge

Nom

DNI / NIE

Nacionalitat:

Telèfon mòbil

Telèfon feina

Signatura pare/tutor

-

Telèfon fix casa
E-mail en
majúscules(1)
Primer llinatge

MARE/TUTORA

1r.

Data naixement
Telèfon fix casa

Signatura mare/tutora

-

E-mail en
majúscules(1)
(1) En cas que hi hagi qualque lletra majúscula s’ha de posar en un color diferent.
Aquesta inscripció queda condicionada a la veracitat de les dades, de les quals les persones signants es fan responsables.
Maó ........... d’/de ............................ de 2020

Continua

Si l’alumne/a pateix algun tipus de malaltia que pugui manifestar-se durant l’horari escolar, marqui la següent
casella amb una creu:
Quina? ..................................................................................................................


Si el curs 2019/20 l’alumne/a és procedent de l’estranger o altre Comunitat Autònoma o ha estat
exempt de Llengua Catalana ha de sol·licitar l’exempció o renovació fins a un màxim de 2 anys el mes
de setembre a l’oficina del centre.

La formalització de matrícula al centre integrat Centre de la Mar duu implícites les següents autoritzacions per
part de la persona sotasignant d’aquest imprès:


Que el centre enviï informació a través de missatgeria instantània (SMS) o correu electrònic als
telèfons mòbils i adreces electròniques facilitades.



Que l’alumne/a pugui sortir del centre dins el seu horari lectiu per poder realitzar les activitats
complementàries programades.



Que l’alumne/a sigui traslladat a un centre sanitari amb l’acompanyament d’un membre del centre
educatiu en el cas d’un accident lleu.



Que les dades personals facilitades en el procés d’escolarització, siguin recollides i tractades en un
fitxer titularitat de la Conselleria d’Educació i Cultura, amb domicili al carrer del Ter, 16, Palma. (Art. 5
de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i l’art. 12 del RD 1720/2007).



Que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer a fotografies corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pàgina web, a filmacions
destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu. (Art. 18.1 de
la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre la protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge).



La informació acadèmica expedida pel centre es redacta en català.

L’informem que, en qualsevol moment, podrà exercir el dret d’oposició a qualsevol dels apartats anteriors
dirigint-se per escrit a la Direcció del centre.
Maó ....... d’/de ........................ de 2020

Signatura pare/mare/turtor,

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA MATRÍCULA curs 2020/21

FPB Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo
Matrícula per els alumne de 2n Curs i repetidors
Matrícula per els alumne de 1r Curs

Dies de matrícula: 20,21 i 22 de juliol
Horari: 09:00 a 13:00 h
Dies de matrícula: 23, 24 i 25 de setembre
Horari: 09:00 a 13:00 h

Alumnat de 2n Curs i repetidors:
1. Imprès de sol·licitud de matricula emplenat i signat.
2. Justificant de pagament bancari a nom de l’alumne/a al compte de
CAIXABANK IBAN ES11 2100 0347 8902 0043 9159
Material didàctic i fungible+assegurança escolar+ actualització EPIS covid: 40 + 10 : 50€.
Alumnat de 1r Curs (no repetidor):
1. Imprès de sol·licitud de matricula emplenat i signat
2. Justificant de pagament bancari a nom de l’alumne/a al compte de:
CAIXABANK IBAN ES11 2100 0347 8902 0043 9159
3. Material didàctic i fungible + assegurança escolar + EPIS (roba i EPIS covid): 40 + 30 : 70 €
4. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
5. Còpia i original de la certificació acadèmica d’ESO.
6. Original i còpia del document justificatiu de qui ostenta la pàtria potestat de l’alumne/a (si cal).
TRANSPORT ESCOLAR GRATUÏT:
Per a l’alumnat amb domicili a : SANT LLUÍS, SANT CLIMENT, ES CASTELL. I FAVARITX (Durant la tercera setmana
del mes de setembre es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre el dia i hora de la presentació i inici
de curs, així com les aturades de bus.)
Comuniquem als alumnes que utilitzen el servei, que no es faran autoritzacions provisionals per viatjar en una línia que
no és la que correspon, llevat que siguin sol·licitades al director per escrit i amb motiu justificat, pel pare, mare o tutor
de l’alumne/a. Les autoritzacions provisionals per la resta dels casos (deixar-lo a casa o altre lloc) només se faran un
cop cada trimestre. La renovació per pèrdua o deteriorament del carnet, tindrà un cost de 5,00 €.
AJUTS DE TRANSPORT :
L’alumnat que no pot emprar el transport escolar gratuït i vol demanar ajuts, haurà d’esperar que es publiqui la
corresponent convocatòria.
TRANSPORT ESCOLAR PER A ALUMNES AMB DOMICILI A MAÓ ( NO gratuït):
L’any passat va funcionar així: TJOVE Targeta de Transport subvencionada, més informació a
http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=4
Sortia un autobús de l’estació de Maó, andanes 25 i 26 a les 07:45 h fins a la rotonda dels IES.
Els alumnes podien enllaçar aquesta ruta amb el bus centre i circumval·lació (s’han de coordinar els horaris) per
arribar al CIFP i a l’inrevés.
US RECORDEM: NO S’ATENDRÀ CAP MATRÍCULA QUE NO APORTI TOTA LA DOCUMENTACIÓ

Govern de les Illes Balears
Direcció General d’Innovació
I Comunitat Educativa
ANNEX 1
Sol·licitud de transport escolar per al curs 2020-2021
Ensenyaments obligatoris
.............................................................................................................................., pare, mare o tutor/a:
SOL·LICIT:
Que ......................................................................................., alumne/a de ................curs d’FPB, de
CIFP CENTRE DE LA MAR de Maó sigui usuari/ària del servei de transport escolar del centre:
Ruta ............................................, parada ...........................................................................................
L’alumne/a farà ús, com a mínim, d’un 70% mensual dels trajectes d’anada i tornada (35% en els
casos de pares separats amb custòdia compartida), excepte si existeix una causa justificada
adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.
Data:
Signatura del pare, mare o tutor/a:
------------------------------------------------

Inici ruta 07:10 h
J-V210
 1. Binidalí – c. Des Romaní, km 67  2. Es Canutells – c. De S’Ullastre, s/n (davant centre comercial)
 3. Ctra Es Canutells –ctra Binidalí (lloc Matxani) 4. Sant Climent – c. Sant Climent, 10 – 07:25h
 5. Llucmaçanes – Pl. Es Pla de St Gaietà, 12 – 07:35h
 6. Llucmaçanes –Na Ferranda, 4 –
 7. Llucmaçanes –Na Ferranda, 19 –

E-V196 F-V197

Inici ruta 07:15 h
G-V192
 1. Punta Prima c. Llevant, 44
 2. Son Remei (Son Ganxo-La Bolera), c. Llevant 3
 3. Biniancolla – c. Sa Davallada, davant nº2
 4. Cala Torret c. S’Amfós blau, davant nº3
 5. Rot. Binibéquer, c. S’Amfós Blau, davant nº66 (a prop de la mar)
 6. Rot. Binibéquer, (1ª rotonda davant nº53), av. Passeig Marítim.
 7. Binibéquer Nou, rotonda av. Mar Mediterrànea, s/n
 8. Carretera Binibéquer M10, km1,6
 9. Son Rossinyol, ctra ME 10, km1,1(Biniali/S’Ullastrar)
 10. St Lluís –Av. Sa Pau, 35–(El Quijote)

Inici ruta 07:05 h
 1. Alcalfar – c.Ample, 31  2. S’Algar – c. Primera Avinguda, 18  3. Galliners
 4. Camp Sarch –només direcció a Maó 5. Sant Lluís –Av. Sa Pau, 121-(Can Rotger)
 6. Quarter Guàrdia Civil

H-V198

T. MENORCA

P-V311
Inici ruta 07.30 h
 1. Binissafúller platja / Cap den Font
 2. Sant Lluís P -Av. Sa Pau, 35–(El Quijote) 07.40 h

T. MENORCA

Inici ruta 07:35 h
 1. Sant Lluís E -Av. Sa Pau, 26–(Bracafé)
 2. Sant Lluís F -Av. Sa Pau, 138–(Pizzeria)

Inici ruta 07:00 h
 1. Serra Morena, ctra. Fornells ME 7, Km 3,5
 2. Caseta caminers, ctra Fornells ME 7, km 5,8
 3. Fàtima, ctra Fornells ME 7, km 7,8
 4. Sta. Catalina, ctra. Fornells ME 7, km 10,3
 5. Ctra. Favàritx, km 1,1
 6. Ctra. Favàritx, km 2,4
K-V220
 7. Ctra. Favàritx, km 3
 8. Ctra. Fornells ME 7, km 5,6
 7. Biniaxa des Fasser –ctra. De Fornells ME 7, km 4,3
 8. Crta. Es Grau ME 5, km 0,4 (San Isidro)
 9. Ctra. Es Grau ME 5, km 1,7
 10. Ctra. Es Grau ME 5, km 2,3 (Milà)
Inici ruta 07:15 h
 1. Trebalúger -a l’entrada (escola rural) 2. Binissaida -al camí 3. Sol de l’Est -al cementiri 4. Es Castell –al costat de l’església-

L-V191

Inici ruta 07:30 h
 1. Llucmaçanes – Pl. Es Pla de St Gaietà, 12  2. Llucmaçanes –Na Ferranda, 4 –
N-V300
 3. Llucmaçanes –Na Ferranda, 19 –

NORTE

 1. Es Castell –al costat de l’església 2. Son Vilar+Es Castell-rotonda nova-

Inici ruta 07:20 h
I V-211
 1. Son Vitamina/Cales Coves –cabina tel. 2. Binixíquer –rotonda entrada 3. Sant Climent – c. Sant Climent, 10 – 07:30 h

VIDAL

A-V212 B-V213 C-V214 D-V215

NORTE

Inici ruta 07:35

VIDAL

Transport Escolar subvencionat per la Conselleria -Marcau amb una creu l’ATURADA que vos interessa:

