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ANNEX 2
Sol•licitud de transport escolar provisional per al curs 20_-20_
Ensenyaments no obligatoris
,

pare, mare o tutor/a:

SO LLICIT:

curs
de
Que
alumne/a
sigui usuari/ária del
d’educació infantil/batxillerat, del CEIP/IES
servei de transport escolar del centre, de manera provisional i condicionada a l’existéncia de
parada
vehicle y
places vacants en alguna de les rutes concertades: ruta
,

,

,

[‘alumne/a fará ús, com a mínim, d’un 70 % mensual deis trajectes d’anada i tornada (35% en
els casos de pares separats amb custódia compartida), excepte, excepte si existeix una causa
justificada adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.
Data:
Signatura del pare, mare o tutor/a o, en el cas que sigui major d’edat, de l’alumne/a:

Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matéria de protacció de dades, s’informa del tractament de dades
personals que conté aquesta soFlicitud / aquest formulan.
Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu per al control del transport aacolar dacord amb el que preveuen la Llai orgánica
1/1990 de 3 doctubre i l’Ordre del 21 dejuliol de 2005 BOIB núm.112 de 28/07/05).
Responsable del tractament: Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Consellaria d’Educació i Universitat.
Destinataris de lea dades personala: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interés legítim d’acord amb el
RGPD.

Termini de conservació de les dades personals: 5 anys
Existéncia de decisions automatitzades: el tractament de dades possibilita la resolució de consultes de forma automatitzada, a l’efecta de
organitzar el transport escolar deis centres educatius públics de les Illes Balears.
Transferéncies de dades a tercers pa9sos: les dadas no es transferiran.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pal tractamant de dadas parsonals pot axercir als saus drats d’informació, daccés, da
ractificació, da supressió, da limitació, de portabilitat d’opotició i da no inclusió en tractamants automatitzats (1, fins i tot, da retirar al consantiment.
si és al cas, en als termas que establaix al RGPD) davant al responsable del tractamant asmantat abans, mitjançant al procadimant «Sollicitud
d’axarcici da drats an matéria da protacció da dadas parsonals», pravist en la sau electrónica da la CMB Amb postarioritat a la rasposta del
responsable o al fat que no hi hagi rasposta en al tarmini d’un mas, pot presentar la «Raclamació de tutala da drats» davant l’Agéncia Espanyola de
Protacció da Dadas )AEPD).
Delegació de Protecció de Dadas: la Dalagació da Protacció da Dadas da l’Administració da la CAIB té la tau a la Consallaria de Prasidéncia
(patsaig da Sagrara, 2, 07012 Palma). Adraça alectrónica da contacte: protacciododas@ldpd.coib.as.
.
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Torre A

TRANSPORT ESCOLAR 2019/20
Informació actualitzada: web iesbielmarti.cat> pestanya superior SECRETARIA> Bus escolar.

ATURADES DE LES RUTES DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2019/20
Ruta 1. N.Vehicle: V-189
1.
Lloc de Binialts.
2.
Lloc de Santa Creueta.
3.
arrcr Tramuntana núm. 60. Es Mcrcadal.(’l)
4.
Avinguda Mestre Garí núm.62. Es Mercadal. (2)
Ruta 3. N.Vehicle: V-199
1.
Urbanització Port dAddaia.
2.
Urbanització Coyes Noves.
3.
Son Parc.
4.
Ses Salines.
5.
Fomelis.
6.
Avinguda Mestre Garí núm.62. Es Mercadal. (2)
Ruta 4. N.Vehicle: V-200
1.
Avinguda Mestre Garí núm.62. Es Mercadal. (2)
Ruta 5. N.Vehicle: V-202
1.
LIoc de La Marcona.
2.
Lloc de Son Ermit.
3.
Cala Galdana.
(1) Aquesta parada només está destinada a alumnat d’ensenyaments obligatoris.
(2) La distribució de 1alumnat en aquestes parades es fará d’acord amb la disponibilitat de cada línia.

NORMATIVA QUE REGULA EL TRANSPORT ESCOLAR
“Ualumnat de nivells educatius postobligatoris pot ocupar places vacants en alguna de les rutes concertades
per a l’alun-inat dels nivells obligatoris, sense cap cost, amb i’autorització prévia expressa de la direcció del
centre educatiu receptor &aquest transport. Aquests alumnes queden subjectes a les condicions següents:
• Tenen carácter provisional i depenen de lexisténcia de places vacants en alguna de les rutes
concertades.
• No computen a Phora de fer la previsió del servei de transport escolar i s’han d’adaptar als trajectes,
horaris i parades establerts per a l’alumnat dels nivells obligatoris.
• Han de presentar la soF licitud cada curs per escrit, amb registre a la secretaria del centre, abans de
deu dies naturais comptadors des del primer dia iectiu del curs (de ¡‘11 al 20 de setembre de 2019).
La direcció ha de resoldre les sol licituds i comunicar-ne el resultat als soF licitants i a lempresa de
transport corresponent i a l’empresa d’acompanyants.
• Només es poden incorporar al servei de transport quan les places deis alumnes d’estudis obligatoris
estiguin assegurades.
Quan el nombre d’alumnes de niveils educatius postobligatoris que ha presentat so[ licitud sigui superior al
nombre de vacants existents, han de tenir prioritat, per ordre de prelació:
a) Segons el niveil educatiu: a batxillerat i cicles formatius, els alumnes dels nivelis inferiors sobre els
dels nivells superiors.
b) Els alumnes que tenguin germans matriculats al centre en un niveil educatiu obligatori.
c) Els alumnes que hagin estat beneficians d’una beca del Ministeri dEducació en la convocatória
immediatament anterior a la de Pinici del curs.
d) Els que tenguin el domicili més allunyat del centre on estudia.
La valoració d’aquest criteris de preferéncia correspon a la direcció deis centres educatius.
Quan es produeixi la incorporació d’alumnes que cursin ensenyaments de carácter obligatori amb dret al
servei de transport escolar i no hi hagi places vacants, &ha de produir la baixa dun nombre igual d’alurnnes
autoritzat provisionalment, d’acord amb els resultats de la baremació efectuada a les sol1icituds
presentades.”
(Font: Instruccions del director general d’Innovació i Comunitat Educativa per alfuncionament del transport escolar

ordinari i el transport escolar adaptat. Curs 2018/19. Vigents mentre no sen publiquin de noves).

