ASSOCIACIÓ BALEAR DE PROFESSORS D'INFORMÀTICA

SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ
DADES PERSONALS
Nom

NIF

Llinatges

Data de naixement

Adreça

Localitat

Codi postal

Telèfon fix

Província

Telèfon mòbil

Correu electrònic

DADES LABORALS
Centre de treball

Localitat del centre

Cos

Situació actual (marcau-la amb una X)

□
□

Definitiu
En comissió

□
□

En expectativa

□

Interí

___________________________________________

Altres:

DADES BANCÀRIES
Nom del banc/caixa

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

COMENTARIS
Comentaris

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comunicam que les
dades facilitades s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Balear de Professors d'Informàtica per poder enviar-vos
informació. Així mateix, us informam que podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a la seu
de l'Associació o mitjançant correu electrònic.

Deman l'alta com a afiliada o afiliat a l'Associació Balear de Professors d'Informàtica i accept els Estatuts que
en regeixen el seu funcionament.
____________________________, a ________ d ________________ del 20__

Signatura

Totes les dades d’aquesta sol·licitud són absolutament confidencials
Associació Balear de Professors d’Informàtica
Domicili social: Departament d'Informàtica de l'IES Na Camel∙la de Manacor. Avinguda d'Antoni Maura, 85 - 07500 Manacor

ASSOCIACIÓ BALEAR DE PROFESSORS D'INFORMÀTICA

OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ
Les finalitats de l’Associació són:
a)

Afavorir la millora de les infraestructures d’informàtica i comunicacions en els centres docents.

b)

Fomentar la millora de les condicions de la docència de la informàtica en els centres públics.

c)

Defensar la creació d’un departament d’informàtica a cada centre d’educació secundària i d’equips de suport per als centres
de primària, les escoles oficials d’idiomes, etc.

d)

Organitzar cursos i activitats de formació i divulgació.

e)

Crear un espai comú per fomentar l’intercanvi d’idees, recursos i la solució de necessitats comunes.

f)

Establir relacions amb altres associacions similars.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats que es considerin necessàries.
En queda exclosa qualsevol finalitat de lucre.

REQUISITS PER ASSOCIAR-S'HI
Poden formar part de l’Associació tots els professors d'Informàtica, en actiu o no, que ho demanin, si són persones físiques, majors
d'edat, amb plena capacitat d'obrar i es troben en alguna de les situacions següents:
1.

Funcionaris de carrera, en pràctiques o interins del cos de professors d'ensenyament secundari adscrits a l'especialitat
d'Informàtica.

2.

Funcionaris de carrera, en pràctiques o interins del cos de professors tècnics de formació professional adscrits a l'especialitat
de Sistemes i Aplicacions Informàtiques.

S'ha d'emplenar la sol·licitud adjunta i s'ha de lliurar signada al domicili social de l'Associació o bé s'ha d'enviar escanejada per correu
electrònic a l'adreça asbaprin@gmail.com.
La quota d'associació són 15 € anuals, que es cobraran del número de compte que s'indica en el full adjunt.

Totes les dades d’aquesta sol·licitud són absolutament confidencials
Associació Balear de Professors d’Informàtica
Domicili social: Departament d'Informàtica de l'IES Na Camel∙la de Manacor. Avinguda d'Antoni Maura, 85 - 07500 Manacor

