
 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’IDIOMES 
PER PODER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT ÉS OBLIGATÒRI SER SOCI DE L’AMPA I ESTAR AL CORRENT DE 
PAGAMENT DE LES QUOTES 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 

Curs: 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a:       

DNI: 

Adreça: 

Població i Codi postal: 

Telèfons: 

Direcció de correu electrònic: 

 

ANGLÈS 
 

CURS HORARI QUOTA 
MENSUAL 

   
□ PARVULARI Dimarts i Dijous de 14h a 15h 34,00 

□ 1r   EP Dimarts i Dijous de 14h a 15h 34,00 
□ 2n  EP Dimarts i Dijous de 14h a 15h 34,00 
□ 3r   EP Dimarts i Dijous de 14h a 15h 34,00 
□ 4rt EP Dimarts i Dijous de 14h a 15h 34,00 
□ 5è  EP Dimarts i Dijous de 14h a 15h 34,00 
□ 6è  EP Dimarts i Dijous de 14h a 15h 34,00 
□ 1r  ESO a determinar* 34,00 
□ 2n ESO a determinar*     34,00 
□ 3r  ESO a determinar*     34,00 
□ 4rt ESO a determinar*    34,00 
   
□ ESO EXAMENS OFICIALS a determinar*     53,00 

 

 



FRANCÈS 
□ EP i ESO a determinar en funció del 

nombre d’inscripcions* 
34,00 

 

Observacions: * (anoteu la vostra disponibilitat) 

 

 

 

 

Dades bancàries 

TITULAR……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BANC................................................................................................................................................ 

     

E S                   
 

Clàusules de protecció de dades: 

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de Dades, l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA 
LLEIDA informa que les dades facilitades, es tractaran amb la finalitat de gestionar les activitats inscrites. L’AMPA cedirà aquestes dades a les 
empreses i organitzacions gestores de les activitats, i en els casos en què hi hagi una obligació legal. La signatura d’aquest document constitueix 
un consentiment per tractar aquestes dades i un reconeixement de que les dades són seves, exactes i certes. La base de legitimació del 
tractament és el consentiment exprés que es sol·licita. Les dades es conservaran indefinidament mentre es mantingui la relació que ens vincula 
o durant el termini legal. 

Finalment, sol·licitem el seu consentiment per als següents tractaments, marcant les caselles següents: 

☐ SÍ ☐ NO Autoritzo a l’ús del nombre de telèfon per la creació de grups de Whats App o qualsevol altra aplicació de missatgeria amb la 
finalitat de mantenir el contacte entre l’AMPA, les organitzacions gestores de les activitats i els pares/mares/tutors/es dels alumnes inscrits i 
gestionar les activitats, entenent que el número de telèfon que indiqui a sobre podrà ser visualitzat per altres integrants del grup i/o de l’activitat. 

☐ SÍ ☐ NO Autoritzo a l’enviament d’informació, per qualsevol via, sobre noves activitats incloses les activitats extraescolars que organitzi 
o gestioni l’AMPA DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA DE LLEIDA. 

Aquestes autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment dirigint la seva petició a l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL COL·LEGI 
SAGRADA FAMÍLIA LLEIDA. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves 
dades, enviant una sol·licitud a ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA LLEIDA, C/ Democràcia nº 20, 25007 Lleida 
(Lleida). Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’AEPD. 


