
 

 

FULL INSCRIPCIÓ PROVENÇALS 2016-2017 
 

Dades personals alumne 
 

Nom i cognoms: 

Data de naixement: 

Adreça: 

Població:     Codi Postal: 

Al·lèrgies:  

 

Familiars 
 
PARE       MARE 

 

Nom:       Nom:  

Mòbil:      Mòbil:    

Correu electrònic:    Correu electrònic: 

 
 

Dades acadèmiques 
 

Curs que farà l’alumne a l’escola durant el 2016/0217: 

Realitza alguna altra extraescolar?      Sí, quin:____________ dia: ____________ 

                No  

Dades del curs kids&Us  
   

Data inici del curs: Setembre de 2016 

Alumne Kids&Us curs passat?       Sí, nivell:  _____________ Centre: ___________            

 No 

*Curs Kids&Us 2016/2017:  
  * informació a omplir per Kids&Us                    
 

Dades bancàries 

  
Núm. Compte IBAN/BIC : 

Nom del titular del compte : 

 
CONDICIONS DE PAGAMENT: 

L’import del curs s’abonarà de forma mensual entre els dies 1 i 3 de cada mes. Per cada rebut retornat es 

carregaran 10 euros en concepte de despeses de devolució. En cas de baixa en l´activitat s´haurà de 

notificar per correu electrònic a l´adreça santmarti@kidsandus.es  abans del dia 20 de cada mes. 
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Clàusules de recollida de dades Curs 2016/2017 

  
Autoritzo que dades personals ressenyades s’incorporaran a un fitxer de dades responsabilitat del 

centre educatiu KIDS&US Sant Martí (Nou Idiomes S.L.), i que té per objecte l’adequada organització i 

prestació de les diferents activitats i serveis desenvolupats per aquest Centre Educatiu. En cap cas 

s’empraran les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni es comunicarà cap dada a qualsevol 

persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense autorització expressa. De conformitat amb 

la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en el seu reglament. RD 1720/2007 de 21 de desembre de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té reconeguts i podrà exercir gratuïtament els drets 

d’accés, cancel·lació i rectificació contactant amb el propi Centre, per mitjà d’una carta remesa a l’adreça 

C/ Concili de Trento, 108 (Barcelona 08020). En virtut de l’anterior, autoritza el centre educatiu 

KIDS&US SCHOOL SANTMARTÍ perquè les dades relatives a nom, cognom i domicili, així com el del 

seu fill/a com alumne/a del Centre, s’utilitzin amb la finalitat de dur a terme la gestió escolar i es cedeixin 

a l’Administració Autonòmica, així com a l’equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica del Centre i 

a l’empresa KIDS&US ENGLISH, S.L. entitat gestora del centre educatiu, amb la signatura del present 

document com a prova de conformitat. Igualment, garanteix la veracitat de les dades personals 

proporcionades i em comprometo a facilitar qualsevol actualització de les mateixes. 

   Autoritzo que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin servir amb la deguda 

diligència, amb la finalitat de dur-ne a terme un bona cura i protecció i es cedeixin, en aquells casos 

pertinents, als serveis sanitaris (metges, infermers, hospital….). 

Autoritzo que el centre KIDS&US SCHOOL SANT MARTÍ (Nou Idiomes S.L.) publica una 

revista trimestral, una memòria anual, la Programació General Anual i els següents webs: 

www.kidsandus.es i www.kidsanduspoblenou.com Tant en les publicacions mencionades anteriorment 

com en els webs i xarxes socials de l’entitat, s’inseriran diferents fotografies i/o vídeos que recolliran les 

activitats vinculades al Centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible que en algunes de les 

fotografies i/o vídeos apareguin de manera accessòria les imatges d’alguns alumnes del Centre duent a 

terme diverses activitats. Per aquest motiu, i en previsió que el seu fill/a pogués aparèixer en alguna 

fotografia i/o vídeo tant en la revista com en el citat web, demanem que en donin el seu consentiment. 

Autoritzo que el centre KIDS&US SCHOOL SANTMARTÍ (Nou Idiomes S.L.) a cedir les 

dades de nom, cognoms i domicili a l’empresa KIDS&US ENGLISH, S.L. entitat col·laboradora amb el 

centre educatiu, per poder enviar de manera puntual informació, activitats i publicacions. La matriculació 

al curs 2016/2017 implica estar d’acord amb els preus de l’ensenyament i dels serveis i activitats 

complementàries del Centre i acceptar les condicions de pagament establertes. 

Preus curs 2016-17: Mensualitats mitja el mes de setembre i d’octubre a juny mensualitats 

senceres. Material es gira el mes de juny. Curs 1h/set. 56,00€ mes. Curs 90 min/set. 79,00€ mes. Curs 

2h/set 89,00€ mes. Material Kids 65,00€. Material Animal Planet 75,00€. Classes conversa 90min/set 

62,00€ mes. 

Per poder realitzar l’extraescolar caldrà haver realitzat el pagament de la cuota de l’AFA del curs 

2016/2017. 

 

 

Signat  a ______________________________ a ___ de ________ de 2016. 

 

Nom de l’alumne:____________________________________ 

Nom mare/pare/tutor:__________________________________ 

Signatura mare/pare/tutor i DNI:  

 



 

 

 

 


