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Benvolgudes famílies, 

 

Enguany, per primera vegada engegarem un nou sistema de matrícula per a l’alumnat 

que segueix al centre, mitjançant el qual ja no serà necessari venir al centre durant el 

mes de juliol.  Les novetats són les següents: 

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA: El pagament  el podeu fer mitjançant transferència  
bancària al compte corrent: ES20 0487 2021 4420 0000 4515 (SA NOSTRA) o 
directament en el centre. El comprovant de pagament mitjançant transferència s’ha de 
dur a la SECRETARIA DEL CENTRE del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13.30h. En el 
moment que es lliuri el justificant de pagament, la matrícula per al curs que ve és 
efectiva 
 

2n, 3r i 4t ESO  --  2n FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA  --   BATXILLERAT 

Per alumne/a:  38€ Si son 2 germans:  70€ Si son 3 o més germans:  90€ 

2n CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 
53€  

(per a mòduls solts consultar a secretaria) 

 

TRANSPORT: L’alumnat que fa ús del servei de transport ha de retornar 
l’imprès (annex 1 o 2) de sol·licitud de transport per al curs 2017-18 a la 
SECRETARIA DEL CENTRE 
 
FULL D’INSCRIPCIÓ: S’ha de lliurar l’imprès d’inscripció, degudament 
emplenat i signat, del 29 de maig al 9 de juny a la SECRETARIA DEL CENTRE 
(juntament amb el rebut de pagament en el banc o fent el pagament en el 
moment de lliurar l’imprès d’inscripció)  
 
FULL D’AUTORITZACIONS: S’ha de lliurar el full d’autoritzacions a la 
SECRETARIA DEL CENTRE del 29 de maig al 9 de juny (juntament amb el 
rebut de pagament en el banc o fent el pagament en el moment de lliurar 
l’imprès d’inscripció)  
 
DADES PERSONALS: Qualsevol canvi en les dades personals s’han de 
comunicar a la secretaria del centre. Per comprovar quines dades consten ho 
podeu fer a través del GESTIB web o consultar a secretaria. 
 
ACCÉS A GESTIB WEB: A la web del centre trobareu tota la informació per 
poder-vos donar d’alta al programari GESTIB per comprovar dades, faltes 
d’assistència, qualificacions, etc. 
 
SOCIS APIMA: Si voleu fer-vos socis i gaudir dels avantatges que s’ofereixen, 
trobareu l’imprès a la web del centre. L’heu d’emplenar, signar i lliurar a la 
secretaria del centre. Si ja ho sou, queda automàticament prorrogat. 
 
INFORMACIÓ CONSULTABLE A LA WEB: Les llistes dels llibres de text, el 
calendari escolar 17/18, el calendari d’exàmens de setembre i la informació de 
l’intercanvi de llibres es trobarà a la web del centre a partir de la darrera 
setmana de juny..   
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NORMATIVA VIGENT: 
 
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes 
Balears 
 
 
1. Els alumnes han de cursar al segon curs les següents 
matèries generals del bloc d’assignatures troncals: 
a) Física i química. 
b) Geografia i història. 
c) Llengua castellana i literatura. 
d) Llengua catalana i literatura. 
e) Matemàtiques 
f) Llengua anglesa 
 
2. Els alumnes han de cursar les següents matèries del bloc 
d’assignatures específiques: 
a) Educació física 
b) Valors ètics o religió. 
c) Tecnologia I 
d) Una de les matèries següents: 

 Educació plàstica, visual i audiovisual I. 

 Música I. 

 Alemany. 
 
 
3. Els alumnes cursaran durant el curs 2017/18: 
a) 2 hores de tutoria 
b) 1h Taller de Revista (per treballar la comprensió lectora, 
l’expressió escrita i l’expressió oral)  
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FULL INSCRIPCIÓ 2n D'ESO 
 
Nom i llinatges: ............................................................................................ 
Grup actual: 1r ESO .......  
 
Si escau, assenyaleu amb una X:  
 

 Nouvingut  Repetidor  Sol·licitud de Canvi  

 
El curs 2016/17 heu cursat a 1r d’ESO:  

 EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I 

 MÚSICA I 

 
Informació sobre el pla d’estudis de les assignatures de lliure 

configuració autonómica, de lliure configuración de centre i les troncals: 
Llengua catalana i literatura (3h), Llengua castellana i literatura (3h), Anglès 
(3h), Matemàtiques (4h), Geografia i Història (3h), Física i Química (3h), Tutoria 
(2h) i Taller de revista (1h). 
 
A) Elegiu per ordre de preferència l'específica que voleu cursar assenyalant-ne 
tres (indiqueu 1, 2 o 3). 
 

X EDUCACIÓ FÍSICA (2h) 

X TECNOLOGIA I (3h) 

 ALEMANY (2h) 

 EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL II (2h) 

 MÚSICA II (2h) 

 
B) Dins el bloc d’específiques, triau una única matèria (1h) d'entre les següents:  
 

 Valors ètics   Religió  

 
 
 

Alaior, ...... de........................ de 2017  
 
Signatura i nom del pare/mater/tutor-a legal  
...................................................................................................................... 

PROCÉS DE MATRÍCULA ORDINARIA: Els fulls s’hauran de lliurar juntament amb el comprovant de pagament a la 
secretaria del centre del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13’30h. Aquest document és vinculant Els alumnes que 
repeteixin hauran d’emplenar un nou full durant el mes de setembre Per sol·licitar canvis posteriors a l’assignació, 
s’haurà d’emplenar un nou full.  
En el cas de no lliurar convenientment emplenat aquest document abans del termini s’assignaran d’ofici les 
especifiques i troncals.  
Es distribuiran els alumnes en les diferents específiques salvaguardant les necessitats organitzatives del centre, 
procurant que els repetidors no cursin una mateixa matèria específica que el curs anterior i d’acord amb l'ordre de 
preferència assenyalat en aquest full lliurat en temps i forma.  
Qualsevol canvi en les opcions escollides sol·licitat amb posterioritat al lliurament d’aquest full o a l’assignació d’ofici 
queda sotmès a les possibilitats organitzatives del centre i serà atès en darrer ordre de preferència . En aquests casos, 
la data en la sol·licitud del canvi serà tinguda en compte, donant prioritat a l’ordre d’antiguitat.  
En cas necessari, la resolució dels casos amb igualtat de condicions es dirimirà per sorteig. En darrera instància, 
l’equip directiu resoldrà qualsevol controvèrsia en la interpretació i aplicació de les regles.  
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RECOLLIDA DE DADES I AUTORITZACIONS DELS PROGENITORS  
DADES PERSONALS DEL PARE/ TUTOR LEGAL DADES PERSONALS DE LA MARE/ TUTOR LEGAL 

LLINATGES NOM LLINATGES NOM 

    

DNI  DNI  

    

Telèfon treball Telèfon fix Telèfon treball Telèfon fix 

    

Telèfon mòbil  Telèfon mòbil  

    

Correu electrònic (lletra majúscula) Correu electrònic (lletra majúscula) 

  

 

 

AUTORITZACIONS DEL PARE / TUTOR LEGAL AUTORITZACIONS DE LA MARE / TUTORA LEGAL 

(Encerclau l'opció escollida) (Encerclau l'opció escollida) 

SÍ NO 

Autoritz l'IES Josep Miquel Guàrdia a fer ús de la imatge en 
fotografies i a la reproducció de la veu en filmacions de les 

activitats escolars, complementàries i extraescolars. (1) 
SÍ NO 

Autoritz l'IES Josep Miquel Guàrdia a fer ús de la imatge en 
fotografies i a la reproducció de la veu en filmacions de les 

activitats escolars, complementàries i extraescolars. (1) 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre per realitzar les 

activitats complementàries programades per al curs 2017/18 
dins del nucli urbà d’Alaior. 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre per realitzar les 

activitats complementàries programades per al curs 2017/18 
dins del nucli urbà d’Alaior. 

SÍ NO 

Autoritz el trasllat de l'alumne/a a un centre sanitari amb 
l'acompanyament d'un membre del centre educatiu en el cas 

d'un accident lleu. 
SÍ NO 

Autoritz el trasllat de l'alumne/a a un centre sanitari amb 
l'acompanyament d'un membre del centre educatiu en el cas 

d'un accident lleu. 

SÍ NO 

Autoritz el centre a crear un compte de correu electrònic 

titularitat de l'alumne/a amb finalitats educatives. (Moodle, 
etc) 

SÍ NO 

Autoritz el centre a crear un compte de correu electrònic 

titularitat de l'alumne/a amb finalitats educatives. (Moodle, 
etc) 

SÍ NO 
Autoritz el centre a enviar-me a través de correu electrònic i 

missatgeria de mòbil les notificacions que trobi oportunes. 
SÍ NO 

Autoritz el centre a enviar-me a través de correu electrònic i 

missatgeria de mòbil les notificacions que trobi oportunes. 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre en els casos de 

suspensió de l'activitat lectiva a la primera o a la darrera hora 
de la jornada escolar. 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre en els casos de 

suspensió de l'activitat lectiva a la primera o a la darrera hora 
de la jornada escolar. 

SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia pugui subministrar 

medicaments al seu fill/filla. En el cas de malalties greus o 
cròniques ( diabetis, epilèpsia, al·lèrgies, etc) s'ha de fer un 

full apart del protocol a seguir. En aquests casos posau-vos 

en contacte amb el tutor quan s’iniciï el curs escolar. 

SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia pugui subministrar 

medicaments al seu fill/filla. En el cas de malalties greus o 
cròniques ( diabetis, epilèpsia, al·lèrgies, etc) s'ha de fer un 

full apart del protocol a seguir. En aquests casos posau-vos en 

contacte amb el tutor quan s’iniciï el curs escolar. 

SÍ NO 
Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia a facilitar les dades de 
contacte (correu electrònic) a l’APIMA. 

SÍ NO 
Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia a facilitar les dades de 
contacte (correu electrònic) a l’APIMA. 

(1) D'acord amb l'art. 18.1 de la Constitució espanyola i desenvolupat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge. 
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades que ens facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat 

de dades de caràcter personal, creat i mantingut per la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern Balear i els organismes depenents d'aquest, en el 

nostre cas l'IES Josep Miquel Guàrdia.  La finalitat del fitxer és donar compliment a les disposicions legals vigents i notificar la informació adient. 
L'alumne, o qualsevol tutor legal si és menor d'edat, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquesta informació comunicant-ho per escrit a: IES Josep 

Miquel Guàrdia, Av Verge del Toro, 92, CP 07730.Alaior-Menorca o bé, enviant un correu electrònic a l'adreça: iesjosepmiquelguardia@educaib.eu 

 

Signatura legal del pare / tutor legal Signatura legal de la mare / tutor legal 
 
 

(rúbrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(rúbrica) 

 

TITULARITAT DE LA GUARDA I CUSTÒDIA DE L'ALUMNE/A 

Acreditar documentalment els casos de custòdia no compartida i "Altres" 

Ambdós progenitors  Només la mare  Només el pare  altres 
 


