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Nom

Cognoms

Data de Naixement DNI

Carrer Nº Pis

Població Codi Postal

MATÍ TARDA

#ESTIUMÀGIC de 4 a 12 anys 113€ 165€

MATRICULATS NO MATRICULATS

#MÀGIAJUVENIL de 13 a 17 anys 100€ 120€

Data de Formalització Control Alumnes Llistes

TUTOR 1 : Telèfon de Contacte

PARE · MARE · TUTOR

Correu Electrònic

TUTOR 2 : Telèfon de Contacte

PARE · MARE · TUTOR

Correu Electrònic

15€ SUPLEMENT ASSEGURANÇA (alumnes NO MATRICULATS) IMPORT TOTAL
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TERMINIS DE PAGAMENT 
· 50% en el moment de la inscripció 
· 50% 10 dies abans que comenci l’activitat 

BAIXES 
· Fins a 20 dies abans que comenci l’activitat es retorna un 75% del preu total 
· De 20 a 10 dies abans que comenci l’activitat es retorna un 50% del preu total 
· Fins a 5 dies abans que comenci l’activitat es retorna un 25% del preu total 
· un cop començada l’activitat no es retorna res 

____________________________________________________________ 

> INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, 
l'informem el següent: 

- Responsable del tractament: Aules de Formació i Producció Escènica, S.L. (L’Escola) - CIF: B-65845604 Adreça 
postal: C/ Salvador Espriu, 47, baixos - 08005 Barcelona. Telèfon: 935.325.678. Correu electrònic: info@aules.net. 

  
- Finalitat: Gestió administrativa, formativa i econòmica de les dades del alumne. 

- Legitimació: Inscripció i matriculació dels cursos oferts per L’Escola. Consentiment del alumne.  

- Durada: Vigència de la relació entre l’alumne i L’Escola, i així com les obligacions legals. 

- Destinataris: L’Escola cedirà dades a aquelles entitats i organismes que es trobin lligats amb la prestació de 
diferents serveis formatius que s’ofereixen a L’Escola, professors o col·laboradors de L’Escola i firmes 
professionals que col·laborin o ajudin amb aspectes formatius, econòmics, financers, administratius, legals i 
fiscals. 

- Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o 
directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes. Tot això, per escrit acompanyat 
de còpia del document oficial que l’identifiqui dirigit al Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb 
el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(AEPD). 

  
> AUTORITZACIONS marcar amb una “X” el que s’autoritza 

Data,           de                             de 20 

Signatura (NOM i DNI) 

Autoritzo l’enviament d’informació administrativa i de funcionament de les classes per part de L’Escola i professorat extern 
contractat per L’Escola a través de WhatsApp (menors de 16 anys).

Autoritzo la publicació d’imatges en espais públics cedits a L’Escola i a la seva pàgina web.

Autoritzo la publicació d’imatges en les xarxes socials de L’Escola (Facebook, Instagram i Twitter).

Autoritzo l’enviament d’informació promocional i comercial sobre cursos o d’altres esdeveniments que ofereix L’Escola.

Autoritzo l’enviament d’informació formativa i econòmica de l’alumne als tutors inscrits a la matrícula.

EFECTIU REBUT BANCARI TRANSFERÈNCIA

*només alumnes matriculats 
2018>2019 IBAN ES44 2100 1841 0202 0029 9452
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FITXA MÈDICA 

És al·lèrgic a: 

* algun tipus de medicament   __________________________________________________________________ 

* algun aliment    _______________________________________________________________________________ 

* altres    _______________________________________________________________________________________ 

Té alguna malaltia crònica? 

Altres Observacions: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ASMA EPIL·LÈPSIA

DIABETIS ALTRES:

Té dificultats motrius? De quin tipus?

Segueix alguna dieta? De quin tipus?

Pren alguna medicació? Dosi i Freqüència?

Adjunto fotocòpia de la Targeta Sanitària


