INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-2022

En / Na ............................................................................ amb DNI ………….…………………
com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a ……………………………………….... que el curs
2021-2022 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 alumnat de fora de l’escola)
Nom del pare, mare o tutor/a ………………………………............……………………...……
Telèfon/s ..………………….…………………...……………………….…………………………
Correu/s electrònics/s ………………………...…………………………..............………………

Poseu una X a la casella de l’activitat que vulgueu realitzar:
Educació infantil

Preu

Multiesports

32 € /34 €*

dilluns i dimecres
(17.15-18.15 h)

Little Van Gogh

38 €/ 40 €*

dimarts
(17.15-18.15 h)

Sensibilització
musical

trimestral
a determinar

dimarts
(17.15-18.00 h)

Dansa creativa

38 €/ 40 €*

dimecres
(17.15-18.15 h)

Ioga

38 €/40 € *

dijous (17.15-18.15 h)

Taller de creació
teatral

44 €/ 46 € *

dijous (17.15-18.15 h)

* Preu alumnes fora de l’escola

M’inscric a:

Dia i horari de
l’activitat

Educació primària

Preu

Speaking (5è- 6è)

38 €

dilluns i divendres
migdia

Art escèniques per a
la igualtat

35 €

dilluns migdia

Taller ALOHA
Mental Arithmetic

61 € (matrícula)
44 € /46 € * (mes)

dilluns
(17.15-18.45 h)

Multiesports

32 €/ 34 € *

dilluns i dimecres
(17.15-18:15 h)

Little Van Gogh

38 €

dimarts migdia

Dibuix.
Iniciació a les arts

42 €/44 €*

dimecres
(17:15-18:45 h)

Taller de creació
teatral

47 €/ 49 € *

dimecres
(17:15-18:45 h)

Ioga (1r-3r)

38 €

dimecres migdia

Ioga (4t-6è)

38 €

dijous migdia

Escacs

32 €

dijous migdia

Ball

38 €/ 40 € *

dijous
(17.15 - 18.15 h)

Bàsquet
(2n-6è)

32 €/ 34 € *

dimarts i dijous
(17:15 - 18.30 h)

Instrument
individual

import i dia a
determinar

* Preu alumnes de fora de l’escola

ESO

M’inscric a:

Dia i horari

**Speaking, si es fa els dos dies són 70€

Preu/mes

M’inscric a:

Dia i horari de l’activitat

Speaking anglès *

38 €

dimarts migdia

Speaking anglès

38 €

dimecres migdia

Escacs

32 €

dijous migdia

Programació Unity

40 €

divendres migdia

Instrument individual

preu i dia a
determinar

*Speaking, si es fa els dos dies són 70€

Pagament quotes
Vull fer el pagament en

efectiu

a través de domiciliació bancària

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 i em comprometo a mantenir la meva participació en les
activitats escollides, tenint present que les possibles baixes i manca de compromís afecten a
l’organització del conjunt de les activitats.
La inscripció a una activitat extraescolar té un caràcter anual i per tant, representa un
compromís per a tot el curs. Les baixes de les activitats afecten al conjunt de les
extraescolars. En cas de donar-se una baixa, caldrà notificar-ho per escrit al correu
secretaria@noupatufet.coop abans del dia 20 de mes, efectuant-se la baixa a partir del mes
posterior.
Es demana puntualitat a l’hora de la recollida de l’alumnat.
S’espera que infants i joves participin sempre de les activitats. En cas de no assistir a alguna
sessió, caldrà notificar-ho a secretaria de l’escola qui ho notificarà al monitor/a corresponent.
Els responsables de les activitats duran a terme un control de l’assistència de les activitats a
final de cada mes.

(Signat)

Barcelona, a .......... de ..................................... de 202...

NOU PATUFET, SCCL

Clàusula Menors Inscripció Activitats Escolars
NOU PATUFET, SCCL és el Responsable del tractament de les seves dades personals facilitades i l’informa que aquestes
seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar la inscripció i informar-li del desenvolupament de les
activitats sol·licitades. Així mateix, podrem tractar les seves dades per a atendre qualsevol petició, suggeriment o gestió
administrativa derivada de la relació amb el menor i el seu representant legal.
La base de legitimació del tractament de les dades està basada en la relació contractual mitjançant la formalització de
la inscripció a l’activitat sol·licitada. En relació a les dades de salut del menor, el seu representant legal accepta de
forma expressa que aquestes siguin tractades exclusivament amb la finalitat de dur a terme l’activitat. En cas que no les
faciliti no podrem dur a terme la inscripció.
Així mateix, sol·licitem el seu consentiment explícit per a:
SÍ NO
En cas de necessitat, portar al menor al metge acompanyat pels monitors/es responsables de les activitats.
Enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dels assistents durant el transcurs de les activitats per a la seva
publicació en anuaris, calendaris, blogs, web’s i altres mitjans de comunicació del Responsable incloses les xarxes
socials del centre. L’autorització aquí contemplada s’atorga amb caràcter gratuït, sense que l’Interessat o el seu
representant legal tinguin dret a reclamar al Responsable quantitat cap com a conseqüència d’aquesta.
Enviament per correu electrònic d’informació en relació a futures activitats extraescolars o casals que s’organitzi
en el centre al representant.
L’ús d’imatges dels menors o l’enviament d’informació de futures activitats està basat en el consentiment lliure i
inequívoc del seu representant legal mitjançant la marcació de la casella habilitada per aquest efecte. En tot moment
l’interessat podrà retirar el seu consentiment.
Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment, es
conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i
organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges,
tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals.
Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.
Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte en els supòsits d’obligació legal o previ consentiment de
la persona interessada. Finalment, podran ser facilitades als prestadors vinculats al Responsable que actuïn com a
Encarregats del Tractament.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu
tractament dirigint-se al correu electrònic secretaria@noupatufet.coop. Així mateix, pot presentar una reclamació
davant l’Autoritat de control a la www.aepd.es si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: central@ideaiuris.com
Jo,
...................................................................................................................................,
amb
NIF.........................................................
com
a
representant
legal
del
menor
.......................................................................................................... quedo informat i consento el tractament de les
dades en els termes exposats anteriorment.
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NOU PATUFET, SCCL

Data: ...........................................
Signatura:
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