RESERVA DE PLAÇA PER AL CURS 2017/2018
C/ Ca’n Valero, 19
07011 – Palma de Mallorca
971202301
971206915
aulabalear@telefonica.net

Primer

ESO

Segon

Tercer

Quart

Feis una creu al requadre que hi ha a la dreta del curs corresponent.

DADES PERSONALS
Primer Llinatge

Segon Llinatge

Nom

Lloc de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

DNI/NIE

Centre de procedència

Núm. de germans a l’escola i curs

Adreça completa (carrer, núm., CP, Localitat)

Telèfon alumne/a:
e-mail alumne/a:

DADES DEL PARE/TUTOR

DADES DE LA MARE/TUTORA

Nom

DNI.

Nom

DNI.

1r Llinatge

2n Llinatge

1r Llinatge

2n Llinatge

Data de naixement

Professió

Data de naixement

Professió

Telèfon fixo

Telèfon mòbil

Telèfon fixo

Telèfon mòbil

Telèfon feina

e-mail

Telèfon feina

e-mail

Adreça completa

Adreça completa
Telèfons en cas d’accident per ordre de preferència

Pagament de rebuts:

EFECTIU:

SI
Menjador
Guarderia matinera

NO

BANC * :

*Emplenar full ordre domiciliació SEPA adjunt

Palma a ____ de ___________________de 20_____
Signatura del pare/mare/tutor/a

Les persones que signin aquest document accepten el PEC i la normativa del centre

AUTORITZACIONS I OBLIGACIONS LEGALS CURS 2017/2018
Estimats pares i mares:
Amb l'objectiu d'agilitzar i facilitar el protocol d'autoritzacions, us demanan que llegiu i complimenteu un
únic document que serveix per a tot el curs escolar.
SORTIDES I/O ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Amb la firma del següent document autoritzo l'alumne a participar a les sortides i/o activitats
complementàries, amb l'excepció de les sortides de dos dies o viatges fora de l'illa, que s'organitzen
durant el curs escolar 2017/2018.
La informació concreta de cada sortida o activitat se detallarà a una nota informativa del lloc, data,
durada i preu de la sortida a la pàgina web del centre, a la plataforma de clickedu i per escrit al taulell
d'anuncis corresponent (per a l'etapa d'infantil i primer de primària) i a l'agenda (per a cursos superiors).
OBLIGACIONS LEGALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal, l'informam que les dades personals que proporciona en aquest moment o amb
posterioritat, seran tractades i incorporades als fitxers de dades de caràcter personal inscrits en
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El responsable d'aquests fitxers és l'entitat AULA BALEAR,
S. Coop.
Tractaments:
‒

Les referides dades seran tractades per dur a terme la gestió docent i administrativa dels alumnes,
matriculació, seguiment acadèmic, sociocultural i esportiu.

‒

Respecte el seguiment escolar i de conformitat amb el que estableixen les lleis sobre Protecció de
Dades i Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informam de la possibilitat
d'enviament de SMS o correu (al número de mòbil o correu electrònic indicat per vostè en el present
document) amb informació relativa a l'absència del seu fill al centre educatiu, si així anàs el cas,
convocatòria de reunions de pares i mares, comunicacions de sortides, excursions, etc ... Pot
oposar-se a aquesta finalitat marcant la següent casella ☐.

‒

En el seu cas, vostè consent expressament el tractament de dades relatives a salut, al·lèrgies,
medicaments i discapacitat del seu fill, entre d’altres, amb l’exclusiva finalitat d’adaptar l’operativa
del centre a les vostres necessitats. En aquest sentit, vostè consent expressament el tractament de
les dades necessàries per a l’estudi de les capacitats maduratives de l’alumne, el seu
desenvolupament evolutiu, trets de personalitat, integració social, adaptació al medi, grau de
coneixements, etc. per exercir les funcions pròpies del departament d’orientació psicopedagògica
del centre.

‒

Respecte a la captació de fotografies i gravacions en vídeo a festes i esdeveniments lúdics,
acadèmics, culturals, esportius o anàlegs que es desenvolupin o organitzi AULA BALEAR S.COOP,
en compliment de la L.O. 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat
Familiar i a la Pròpia Imatge i la L.O. 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, es comprometen a ferne ús domèstic i, en un altre cas, obtenir el consentiment de pares, mares i/o tutors per a usos
diferents de las gravacions i fotografies, en especial per a la seva difusió restringida o generalitzada
a internet i xarxes socials, deixant indemne de tota responsabilitat al Centre.

‒

D'altra banda, en compliment de la L.O. 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a
la Intimitat Familiar i a la Mateixa Imatge i la L.O. 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, sol·licitam
el seu consentiment, com a representant legal del menor, per a la captació i utilització de les
imatges del seu fill per part de AULA BALEAR S. COOP pels motius culturals o educatius que a
continuació es relacionen:

•

Utilització d'imatges dels alumnes agrupats per classes o en moments de la seva activitat escolar en
la revista del col·legi, revistes sectorials i/o a la pàgina Web www.aulabalear.org,
http://www.fundaciotrams.org/, xarxes socials del centre o de la fundació Trams. Pot oposar-se a
aquesta finalitat marcant la següent casella ☐.

•

Ocupació de les imatges per a finalitats internes del centre, orles de promocions, fotos d'equips
esportius d'AULA BALEAR. Pot oposar-se a aquesta finalitat marcant la següent casella ☐.

‒

Per part seva (pare, mare o tutor) es compromet a fer ús domèstic de les fotografies o gravacions
de vídeo que pugui fer a festes i esdeveniments lúdics, acadèmics, culturals i esportius o anàlegs
que es desenvolupin o organitzi AULA BALEAR C.COOP i , en altre cas, obtenir el consentiment de
pares, mares i/o tutors dels alumnes afectats, per a un altres usos, en especial per a la seva difusió
restringida o generalitzada a internet i xarxes socials, deixant indemne de tota responsabilitat el
Centre.

‒

Finalment, li informam que a efectes de garantir la seguretat i el bon ús dels recursos informàtics i
de les plataformes de comunicació facilitats pel centre al personal docent i no docent, així com
també per aclarir incidents que puguin derivar en responsabilitats atribuïbles al centre, es comptarà
amb eines que permetin realitzar un seguiment de l’ús d’aquests recursos. En cas d’emprendre
accions per a l’aclariment d’un incident, s’optarà sempre pel mètode menys invasiu per a la vida
privada dels afectats. No es realitzaran controls generals dels missatges electrònics.

Comunicacions:
‒

Se li informa que, per dur a terme les gestions necessàries de les diferents unitats administratives
que participen en el procés d'escolarització, les dades facilitades seran recollides i tractades en un
fitxer de la responsabilitat de la Conselleria d'Educació i Cultura, amb domicili en carrer Alfons el
Magnànim, 29, de Palma. Poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
respecte aquesta incorporació/tractament, dirigint-se per escrit a la Direcció general de Planificació i
Centres, mitjançant el Registre de la Conselleria, identificant-se convenientment (Ref. Protecció de
Dades).

‒

D'altra banda, preveu la cessió de dades a l'Associació de Pares d'Alumnes (AMIPA) d'aquells
alumnes que els seus pares, mares o tutors no són socis de l'AMIPA del centre Aula Balear. Per
tant, si no desitja que les dades personals del seu fill siguin cedides a aquesta institució podrà
oposar-se marcant amb una creu la següent casella ☐.

Les dades que li sol·licitam en el present document són de caràcter obligatori, per la qual cosa pregam
que empleni tots els camps del present formulari. Si no ho fa, no podrem formalitzar correctament la
matrícula.
El representant legal manifesta que les dades subministrades són correctes i veraces i es compromet a
comunicar-ne qualsevol modificació en la secretaria d'aquest centre.
Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se, mitjançant instància
per escrit, a la Secretaria de AULA BALEAR, S. Coop., amb domicili social al carrer Can Valero, núm.
19, Polígon Can Valero de Palma de Mallorca (07011), Illes Balears.

• EN CAS DE SER NECESSARI, SOL·LICITI FORMULARI PER A DIETA PARTICULAR.

DADES DE L'ALUMNE
Nom
Llinatges
Data de naixement

Data i signatura del pare, mare o tutor.

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR
Nom
Llinatges
DNI

