FULL D’ INSCRIPCIÓ CURS 17-18
ESCOLA TURÓ DE CAN MATES

Núm

ANTICS ALUMNES:
Nom i cognoms: ......................................................................................................................................
Horari proposat curs 17-18: .......................................... ☐Accepto l’horari

NOUS ALUMNES: Dades personals
Nom i cognoms: ......................................................................................................................................
Data de naixement: ............../............/............. Idioma de contacte: ....................................................
Adreça: ....................................................................................................................................................
Població: ...............................................................Codi Postal: .............................................................
Com ens heu conegut? ☐Premsa/Revista
☐Pàgina web

☐TV

☐Barri

☐Fulletó informatiu

☐Família

☐Amics/coneguts

☐Altres: .........................................................................................

Al·lèrgies, intoleràncies i/o informació mèdica rellevant :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Centre on estudia: ......ESCOLA TURÓ DE CAN MATES...... Curs 17-18: .................................................

Familiars
Nom: ........................................................................ Nom: ........................................................................
DNI: ........................................................................ DNI: ..........................................................................
Mòbil: ...................................................................... Mòbil:.......................................................................
E-mail:..................................................................... E-mail: ....................................................................

INFORMACIÓ DEL CURS KIDS&US

L'horari dels grups serà:
De P3 a 4t de 16:30 a 16:45h (berenar) i de 16:45 a 17:45h (l'activitat).
De 5è a 6è, de 16:30 a 16:45h (berenar) i de 16:45 a 18:15h (l'activitat).
Els vostres fills han fet anglès amb la metodologia Kids&Us anteriorment? SI ! NO !
Han fet alguna activitat extraescolar d'anglès? SI ! NO !
En cas afirmatiu. On han realitzat l'activitat d’anglès? .................................................................
Quants cursos han fet? ...........................................................................................................................
Altres comentaris:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ANULACIÓ D'INSCRIPCIONS O BAIXES:
En cas de necessitat d'anular la inscripció o finalitzar els serveis de Kids&Us serà imprescindible la comunicació
formal per escrit per part de sol·licitant a l'adreça de correu electrònic santcugat@kidsandus.es, indicant a
l'assumpte la paraula baixa i el nom i cognoms de l'alumne/a i explicant el motiu i la data de finalització del servei.
Aquesta comunicació haurà de realitzar-se com a mínim 10 dies abans de la finalització del servei per no incórrer en
despeses bancàries de gestió de rebuts.
L'import abonat en concepte de matrícula no serà retornat en cas de renunciar al dret d'inscripció menys de 30 dies
abans de l'inici de curs sent aquesta el 12 de setembre de 2017.
PROTECCIÓ DE DADES, IMATGES I COMUNICACIONS:
Les dades personals indicats s’incorporaran a fitxers de dades responsabilitat del centre educatiu Kids&Us Sant Cugat,
de titularitat de KidsBiz, S.L. i que té per objecte l’adequada organització i prestació de les diferents activitats i serveis
desenvolupats per aquets Centre Educatiu. En cap cas s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni
es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense autorització expressa. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té
reconeguts i podrà exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb el propi
centre, per mitjà d’una carta remesa a l’adreça C/ Santiago Rusiñol, 42 Sant Cugat del Vallès. O per e-mail a l’adreça
santcugat@kidsandus.es.
A fi de garantir que els nostres professors apliquin el mètode correctament i que el nivell d’ aprenentatge dels alumnes
és l’ adequat, les classes seran gravades. Per tant autoritzo a gravar les classes on apareguin els nens/es, per poder
auditar la qualitat de la ensenyança del mètode Kids&Us. Aquestes imatges s’ utilitzaran només per la realització de les
corresponents auditories internes i no se’ n farà un ús diferent. Tal i com s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
Autoritzo segons l’article 7.3 de la L.O 15/1999 que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin servir amb
de forma adequada, amb la finalitat de dur-ne a terme una bona cura i protecció, i es cedeixin, en aquells casos
pertinents, als serveis sanitaris (metges, infermeres, hospitals,...)
Igualment, garanteixo la veracitat de les dades personals proporcionades i em comprometo a facilitar qualsevol
actualització de les mateixes. Cedeixo les dades personals o de contacte a KIDS&US ENGLISH SL, per la seva
manipulació i emmagatzematge. Tal i com s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
La matriculació a un curs a Kids&Us 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 per la direcció.

Autoritzo expressament al centre educatiu a enviar de manera puntual informació, activitats i publicació: SI !

NO !

Kids&Us Sant Cugat disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la
pàgina web i xarxes socials. Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies del centre i les
activitats al local. Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones membres de l'entitat apareixen
individualment o en grup realitzant les activitats esmentades.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de l’entitat demana el consentiment als
pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d'edat poder publicar fotografies on
apareguin els menors.
Autoritzo que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats extraescolars o
complementàries organitzades per Kids&Us Sant Cugat i publicades en les xarxes socials del centre (Instagram,
Facebook, etc...):
SI !
NO !
Autoritzo que el material elaborat per el meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (Web,
Blogs, Xarxes Socials i Revistes editades) amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa: SI !
NO !
Autoritzo que en les pagines Web, Blogs, Xarxes Socials i Revistes editades pel centre hi costin les inicials de l’alumne o
alumna i del centre:
SI !
NO !

DATA: _________/__________/__________
Nom: ______________________________________________ NIF ____________________
Signatura:

Còpia pels pares de les condicions del document de matrícula signades.
ANULACIÓ D'INSCRIPCIONS O BAIXES:
En cas de necessitat d'anular la inscripció o finalitzar els serveis de Kids&Us serà imprescindible la comunicació
formal per escrit per part de sol·licitant a l'adreça de correu electrònic santcugat@kidsandus.es, indicant a
l'assumpte la paraula baixa i el nom i cognoms de l'alumne/a i explicant el motiu i la data de finalització del servei.
Aquesta comunicació haurà de realitzar-se com a mínim 10 dies abans de la finalització del servei per no incórrer en
despeses bancàries de gestió de rebuts.
L'import abonat en concepte de matrícula no serà retornat en cas de renunciar al dret d'inscripció menys de 30 dies
abans de l'inici de curs sent aquesta el 12 de setembre de 2017.
PROTECCIÓ DE DADES, IMATGES I COMUNICACIONS:
Les dades personals indicats s’incorporaran a fitxers de dades responsabilitat del centre educatiu Kids&Us Sant Cugat,
de titularitat de KidsBiz, S.L. i que té per objecte l’adequada organització i prestació de les diferents activitats i serveis
desenvolupats per aquets Centre Educatiu. En cap cas s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni
es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense autorització expressa. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té
reconeguts i podrà exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb el propi
centre, per mitjà d’una carta remesa a l’adreça C/ Santiago Rusiñol, 42 Sant Cugat del Vallès. O per e-mail a l’adreça
santcugat@kidsandus.es.
A fi de garantir que els nostres professors apliquin el mètode correctament i que el nivell d’ aprenentatge dels alumnes
és l’ adequat, les classes seran gravades. Per tant autoritzo a gravar les classes on apareguin els nens/es, per poder
auditar la qualitat de la ensenyança del mètode Kids&Us. Aquestes imatges s’ utilitzaran només per la realització de les
corresponents auditories internes i no se’ n farà un ús diferent. Tal i com s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
Autoritzo segons l’article 7.3 de la L.O 15/1999 que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin servir amb
de forma adequada, amb la finalitat de dur-ne a terme una bona cura i protecció, i es cedeixin, en aquells casos
pertinents, als serveis sanitaris (metges, infermeres, hospitals,...)
Igualment, garanteixo la veracitat de les dades personals proporcionades i em comprometo a facilitar qualsevol
actualització de les mateixes. Cedeixo les dades personals o de contacte a KIDS&US ENGLISH SL, per la seva
manipulació i emmagatzematge. Tal i com s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
La matriculació a un curs a Kids&Us 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 per la direcció.

Autoritzo expressament al centre educatiu a enviar de manera puntual informació, activitats i publicació: SI !

NO !

Kids&Us Sant Cugat disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la
pàgina web i xarxes socials. Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies del centre i les
activitats al local. Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones membres de l'entitat apareixen
individualment o en grup realitzant les activitats esmentades.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de l’entitat demana el consentiment als
pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d'edat poder publicar fotografies on
apareguin els menors.
Autoritzo que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats extraescolars o
complementàries organitzades per Kids&Us Sant Cugat i publicades en les xarxes socials del centre (Instagram,
Facebook, etc...):
SI !
NO !
Autoritzo que el material elaborat per el meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (Web,
Blogs, Xarxes Socials i Revistes editades) amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa: SI !
NO !
Autoritzo que en les pagines Web, Blogs, Xarxes Socials i Revistes editades pel centre hi costin les inicials de l’alumne o
alumna i del centre:
SI !
NO !

