INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021

En / Na............................................................................amb DNI ………….…………………
com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a ……………………………………….... que el curs
2020-2021 fa el ........ nivell

d’Ed.Infantil

d’Ed. Primària

d’ESO

amb el present escrit, SOL·LICITO la inscripció a les següents activitats extraescolars.
El/la participant és alumne/a de l’escola?

Sí

No

Dades de contacte (només alumnes de fora de l’escola)
Nom del pare, mare o tutor/a ………………………………............……………………………
Telèfon/s..………………….…………………...……………………….…………………………
Correu/s electrònics/s ………………………...…………………………..............………………
Per temes organitzatius caldria retornar aquesta butlleta degudament emplenada a la
secretaria de l’Escola, a Bruniquer, 25 o Encarnació, 22 abans del 28 de setembre.
Les activitats extraescolars tenen un caràcter anual i sempre esperem que els infants
assisteixin a totes les sessions. Recordem la importància del compromís amb cada
activitat. Les possibles baixes afecten l’organització del conjunt de les activitats.
Qualsevol modificació s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes anterior.
Poseu una X a la casella de l’activitat que vulgueu realitzar:
Educació infantil

Preu/mes

M’inscric a:

Dia i horari de l’activitat

Multiesports

32€ / 34€*

dilluns i dimecres (17:15-18.15 h)

Dansa creativa

37€/39€*

dimarts (17:15-18.15 h)

Expressió corporal
i teatre en anglès

37€/39€*

dilluns (17:15-18.15 h)

preu trimestral a
determinar

dijous (17:15-18.15 h)

Taller de
sensibilització
musical

* Preu alumnes fora de l’escola

Educació primària

Preu /mes

M’inscric a:

Speaking anglès

38€

dimarts migdia

Speaking anglès

38€

dijous migdia

Multiesports (1r)

32€ / 34€*

dilluns i dimecres (17:15-18.15 h)

Ball (4t, 5è i 6è)

37€ /39€*

dilluns (17:15-18.30 h)

Ball (1r, 2n i 3r)

37€ /39€*

diijous (17:15-18.30 h)

Dibuix

42€ / 44€*

dimarts (17:15-18.45 h)

Escacs

32€

dijous migdia

Bàsquet

32€ / 34€*

dimarts i dijous (17:15-18.30 h)

Instrument
individual

preu i dia a
determinar

* Preu alumnes de fora de l’escola
ESO

Preu/mes

Dia i horari de l’activitat

**Speaking, si es fa els dos dies són 70€
M’inscric a:

Dia i horari de l’activitat

Speaking anglès

38€

dilluns migdia

Speaking anglès

38€

dimecres migdia

Escacs

32€

dijous migdia

Instrument
individual

preu i dia a
determinar

● Speaking, si es fa els dos dies són 70€
Vull fer el pagament en

efectiu

a través d’un gir bancari

Número de compte bancari (IBAN):………………………..………………………………………..
Nom i DNI del titular: ………………………………………………………………………………….
(Cada rebut retornat implicarà una despesa de retorn de 5€)

Autoritzo a NOU PATUFET, SCCL a fer efectiu el gir del rebut en aquest número de
compte a partir del dia 1 de cada mes.
(Signat)

Barcelona, a .......... de ...................................... d
 e 2020

“NOU PATUFET, SCCL és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i li informa que
aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE)
2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) amb la finalitat del manteniment de la relació
amb alumnes, pares-mares-tutors, així com l´acompliment de les tasques d'informació i altres tasques pròpies del centre. En relació amb
les dades de caràcter personal especialmente protegides (dades de salut), vostè accepta de forma expressa que NOU PATUFET, SCCL
pugui recaptar-les i tractar-les. Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament, i quan ja no
siguin necessàries per aquesta finalitat es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización o la
destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al
Responsable que actuen com a encarregats del tractament. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació,
portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a NOU PATUFET, SCCL a C/
Bruniquer, 25 - 08012 Barcelona (Barcelona). Email: secretaria@noupatufet. coop. També podrà interposar una reclamació a la
www.aepd.es.”

