
ASSOCIACIÓ BALEAR DE PROFESSORS D’INFORMÀTICA 

Totes les dades d’aquesta sol·licitud són absolutament confidencials. 
 

Associació Balear de Professors d’Informàtica 
Domicili social: Departament d’Informàtica de l’IES Manacor. Carrer de ses Tapereres, 32 – 07500 Manacor 

SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ 
DADES PERSONALS 

Nom  Llinatges 

   

 
NIF  Data de naixement  Adreça 

       

 
Localitat  Codi postal  Província 

     

 
Telèfon fix  Telèfon mòbil  Correu electrònic 

     

 
DADES LABORALS 

Centre de treball  Localitat del centre 

   

 
Cos  Situació actual (marcau amb una X) 

   
 Definitiu 
 
 En comissió 

 
 En expectativa 
 
 Interí  

 
 Altres 
 
_____________________________ 

 

DADES BANCÀRIES 
Nom de l’entitat  IBAN 

   

E S                   

 
COMENTARIS 

Comentaris 

 

 
POLÍTICA DE PRIVADESA: d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell 
Europeu, de 27 d’abril de 2016, us informam 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. 
 
 
________________________, _______ de _______________________ del 20______  Signatura  
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OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ 

Les finalitats de l’associació són: 
 

 Afavorir la millora de les infraestructures d’informàtica i comunicacions als centres docents 
sostinguts amb fons públics. 

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

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

 Organització de cursos de formació permanent del professorat i activitats de formació i divulgació. 

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

 Establir relacions amb altres associacions similars. 
 

REQUISITS PER ASSOCIAR-S’HI 

Poden formar part de l’Associació tots els professors d’Informàtica, en actiu o no, que ho demanin, havent 

de ser persones físiques, majors d’edat, amb plena capacitat d’obrar i que es trobin en la següent situació: 

 

 Titulats universitaris de les famílies d’Informàtica i Telecomunicacions. 

 

La quota d’associació són 10 € anuals, que es cobraran del número de compte que s’indiqui en aquesta 

sol·licitud. Estan exempts d’aqueta quota els associats que estiguin a l’atur durant el curs escolar 

corresponent, prèvia comunicació d’aquesta situació. 

 
 


