INSCRIPCIÓ alumnes menors d’edat
OMPLIU LES DADES AMB LLETRA MAJÚSCULA
a)

Foto de
l’alumne/a

DADES PERSONALS DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL DE L’ALUMNE/A
*

Nom i cognoms : ___________________________________________________DNI*: ________________________
Accepto que se m’enviïn correus electrònics amb la finalitat de rebre informació de l’evolució del meu
fill/a, del curs que està realitzant el meu fill/a i de les novetats dels serveis que ofereix Aprèn a través del
newsletter del correu electrònic.
Correu electrònic: _______________________________________________________________________________
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms*: _________________________________________________ Curs actual*: __________________
Data de naixement*: _____/_______/________ DNI (si en té): ___________________________________
Adreça*: ______________________________________________________________________________________
Població*: ________________________________________ Província*: ______________ CP*: _______________
Telèfon (fix): ________________________________ Telèfon (Mòbil)*: ___________________________________
Correu electrònic*: ______________________________________________________________________________
b) MODALITAT DE PAGAMENT * (el pagament es realitzarà entre el 25 del mes anterior i el dia 5 del mes vigent, sempre a mes vista).
Marqueu amb una creu la opció que preferiu:
Domiciliat
Nom de l’entitat bancària: _____________________________________________
Nº de l’IBAN ES____ __________________________________________________
Nom del titular del compte _____________________________________________
DNI del titular del compte ______________________________________________
En efectiu a les oficines d’Aprèn, centre d’estudis
En qualsevol de les modalitats de pagament en cas que abans del dia 5 del mes vigent no s'hagi efectuat el
pagament, s'efectuarà la domiciliació bancària del rebut corresponent més un recàrrec de 10 euros en concepte de
gestió i despeses bancàries generades. En cas que el rebut sigui retornat, en concepte de recàrrec bancari, es
recarregaran al rebut corresponent 5 euros de penalització.

CURS AL QUAL S’INSCRIU L’ALUMNE/A (a omplir pel centre Formació Aprèn)
Data d’inscripció: ____/_______/_____ (

Lectoescriptura

comença les classes a mig mes)

Reforç de primària

Reforç d’ESO o Batxillerat

Curs d’idiomes (anglès / francès / italià / català). Nivell: __________________________
Curs de preparació d’exàmens oficials d’idiomes. Nivell: __________________________
Curs de preparació per a les PAU, majors de 25 o 45 anys, CFGM, CGFS o UNED.
Classes individuals. Matèria: _______________________________________________

INSCRIPCIÓ alumnes menors d’edat

Normes del centre:
1.- En cas de classes individuals i sempre que l’alumne/a no avisi d’una falta d’assistència amb una antel·lació de 24
hores respecte a l’inici de la classe, es cobrarà aquella classe sense possibilitat de recuperar-la.
2.- En cas de classes en grup, si la classe es realitza, no hi haurà possibilitat de recuperar-la si l’alumne no hi
assisteix.
3.- El pagament de les classes en grup es realitzarà sempre a mes vista. (entre el 25 del mes anterior i el dia 5 del
mes vigent).
4.- En cas que es vulgui realitzar la baixa del servei, s’haurà de notificar abans del dia 20 de l’últim mes que realitzeu
classes; en cas contrari s’haurà d’abonar la totalitat de la mensualitat del següent mes.
5.- En cas que es detecti algun alumne/a trencant o robant material del centre, es cobrarà el cost d’aquest en el
següent rebut.
6.- El pagament del 100% de la matrícula és obligatori sempre que no es participi en alguna promoció que el centre
pugui oferir. En cas de baixa no es retornarà en cap cas l’import de la matrícula.
c) AUTORITZACIÓ PELS DRETS D’ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL
ELABORAT AL LLARG DEL CURS *
Aprèn, centre d'estudis com a entitat organitzadora dels cursos i serveis als quals us inscriviu disposa d'espais de
comunicació i difusió, inclosos als espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les seves activitats,
cursos i/o serveis. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup,
participants i/o menors que estiguin inscrits a les activitats esmentades.
Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la
direcció d'aquest centre d'estudis demana el consentiment als pares, mares o tutors/es legals per publicar
fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables en:


Pàgines web, xarxes socials i blog del centre Formació Aprèn: Sí



Aula virtual del centre Formació Aprèn: Sí



Anuncis publicitaris en revistes, diaris i altres mitjans de comunicació: Sí



Material elaborat pel meu fill o filla: Sí

No

No
No

No

Les dades que ens faciliti a través del formulari seran incloses en un fitxer degudament inscrit en el Registre
General de Protecció de Dades sota responsabilitat de FORMACIÓ APRÈN, S.L., amb domicili social al carrer CARTA
SANTA COLOMA, 67 LOCAL 4, 17180, VILABLAREIX.
Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries. Sense elles, no podrem procedir a tramitar la inscripció al
curs sol·licitat. Utilitzarem les seves dades per informar-lo de l'evolució de l'alumne/a inscrit/a al curs, per donar-li
accés a la plataforma digital d'Aprèn i per oferir-li els nostres serveis i activitats. Per exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades de caràcter personal, podeu dirigir-vos a la nostra adreça de
correu electrònic, info@aprenestudis.cat o bé a la nostra adreça postal CARTA SANTA COLOMA, 67 LOCAL 4, 17180,
VILABLAREIX, a l’encarregat del Fitxer de la nostra empresa.

Firma de l’alumne/a (accepto totes les normes, requisits i condicions anteriorment esmentades en aquest document)
Data de la signatura: _____/_______/_________

