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FULL D’AUTORITZACIONS I  ACCEPTACIÓ ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE 
 

Matricular el seu fill/a al nostre centre significa que accepta les línies directrius determinades              
pel claustre de professorat i pel Consell Escolar establertes al Projecte educatiu de centre (PEC),               
Projecte Lingüístic de Centre (PLC), Reglament d'Organització i Funcionament (ROF) i a la             
Programació General Anual (PGA). 
Tota la documentació referida anteriorment estarà a disposició de totes les famílies a través de               
la nostra pàgina web i la secretaria del centre. Per facilitar la seva consulta en períodes                
d’inscripció i matrícula també està disponible en el taulell d’anuncis a l’entrada de l’Institut. 
La llengua vehicular del centre és la llengua catalana. Això implica que tots els membres de la                 
comunitat educativa la coneixeran i en faran ús. La llengua d’impartició de les classes (excepte               
les matèries d’altres llengües: llengua castellana, llengua anglesa, llengua alemanya) és també            
en català. Els alumnes que vénen d’altres comunitats siguin estatals o internacionals i             
desconeguin la llengua catalana es formaran part del grup de suport que estableix el centre per                
tal d’assolir el coneixement de la llengua el més aviat possible i poder participar sense cap trava                 
a les classes. És competència del centre decidir quan un alumne està capacitat en llengua               
catalana i es pot reincorporar de forma completa a l’horari del grup-classe corresponent. 
 
ATENCIÓ !! A partir del curs 2020/21 les qualificacions, el control d’assistència, les circulars, els               
esdeveniments i informacions vàries dels vostres fills/es es comuniquen a través de la web              
famílies del GESTIB.  
Per tant ÉS OBLIGATORI tenir l’usuari i la clau d’accés del GESTIB FAMÍLIES, així com les                
autoritzacions emplenades i signades.  

 
 Inca,  _____ de_____________________ de 20 

 
 
Signatura de l’alumne/a    Signatura mare/tutor-a legal          Signatura 
pare/tutor-a 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 el Reglament UE 16/679 i la legislació vigent en matèria de                      
protecció de dades de caràcter personal. 
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Sol·licitud de compte d'usuari GESTIB per a pares / mares / tutors* 

 
Dades identificatives 
 
Alumne/a:  Curs:  
 
Nom i 
llinatges 
pare / mare: 

 Document 
identificatiu: 

 

Data de 
naixement: 

 Adreça:  

Codi postal:  Municipi:  Telèfon 
mòbil: 

 

Correu 
electrònic: 

 

 
* 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, Universitat i Recerca. 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 orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE). 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT : Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació, Universitat i                 
Recerca 
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. 
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 2020 
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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’educació       
primària/ESO, del CEIP/IES .................................................................. sigui usuari/ària del servei de         
transport escolar del centre: ruta ................................. , vehicle V........ , 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: 
 
 
Informació sobre protecció de dades 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades                       
personals que conté aquesta sol·licitud / aquest formulari. 
Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu per al control del transport escolar d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica                     
1/1990 de 3 d’octubre i l’Ordre del 21 de juliol de 2005 BOIB núm.112 de 28/07/05). 
Responsable del tractament: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa 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 interès legítim d’acord amb el                         
RGPD. 
Termini de conservació de les dades personals: 5 anys 
Existència de decisions automatitzades: el tractament de dades possibilita la resolució de consultes de forma automatitzada, a l’efecte de organitzar                    
el transport escolar dels centres educatius públics de les Illes Balears. 
Transferències de dades a tercers països: les dades no es transferiran. 
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 . 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. 
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SOCIS AMIPA - CURS 2020 - 2021   

AMIPA - Associació  de Mares i Pares d’Alumnes 
IES INCA 
C/Joan Miró, 22 
07300  INCA 

amipapaucasesnoves@gmail.com 

A totes les famílies del centre: 
L’Associació de Mares i Pares (AMIPA) us vol animar a participar activament amb nosaltres. Per aquest motiu us                  
informen que cada família té dret de fer-se sòcia de l’AMIPA de l'IES INCA i participar amb nosaltres, abonant                   
únicament una quota anual de 30 € per família. 

Les avantatges de ser soci comporten: 
● Descomptes a les sortides escolars 
● Descomptes als viatges d’estudis 
● Participació i descomptes en activitats que l’AMIPA organitzi durant el curs escolar 
● Descomptes en diverses botigues i tendes del municipi d’Inca 

Per això, emplenau les dades dels vostres fills o filles matriculats al centre IES Inca i ingressau 30 € per família, en el                        
C/C de l’AMIPA:  

CAIXA COLONYA:    ES33 2056 0019 43 2017183621 

Es pot fer l’ingrés a QUALSEVOL oficina de CAIXA COLONYA 
A L’INGRÉS, POSAR EN EL CONCEPTE: NOM DE L’ALUMNE/A I EL CURS  
 

Nom Pare/Mare/ Tutor: 
Adreça: 
Tel (Fix/Mòbil): 
Correu electrònic: 
 
NOM ALUMNE/A 
Nom i Cognoms: 
DNI                                                             CURS 
 
GERMANS AL CENTRE 
Nom i Cognoms: 
DNI:                                                            CURS 
Nom i Cognoms: 
DNI:                                                            CURS 
Nom i Cognoms: 
DNI:                                                            CURS  
 
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 i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran                      
incorporades, tal i com vostè ens les cedeix, a la nostra base de dades “socis”. L’AMIPA IES INCA és la responsable d’aquesta base                       
de dades. Les seves dades seran utilitzades per enviar-li informació sobre les nostres activitats o qualsevol altra informació a través                    
de correu electrònic o postal. En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o                      
parcial i oposició en els temes previstes segons la normativa vigent. Per exercitar els mencionats drets pot dirigir-se per escrit a                     
AMIPA IES INCA, C/ Joan Miró 22, 07300, Inca. 

Marca aquesta casella si no vols que les fotografies realitzades durant el desenvolupament del curs passin a                  
formar part de l’arxiu de l’AMIPA IES INCA. Les imatges s’utilitzen exclusivament per fer difusió de les activitats                  
organitzades per l’AMIPA i en els mitjans de comunicació (web, etc.) 

Signatura  del pare/mare/tutor legal :  
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