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FIAC Sant Quirze – Servei Escola 

 
Preinscripció - Anglès Extraescolar curs 2021/2022 – Lola Anglada 

Nom i cognoms alumne   

Data naixement 

 

Curs escolar:                                      Grup:  

Nom de la mare Mòbil 

Nom del pare  Mòbil 

Email de la mare  

 

Email del pare  

  

                Nivells Hores setmanals Capacitat màxima Capacitat mínima 

    
1er i 2on / 3er i 4rt 1 hora lectiva  8 alumnes 8 alumnes 

                                                          

                                      FIAC realitzarà una prova de nivell. 

KIDS - 1er i 2n        Dijous  de 16:30h a 18:00h    1 hora lectiva més 30 minuts                    
berenar/recollida. 

 
 

JUNIOR - 3er i 4rt   Dimecres de 16:30h a 18:00h  1 hora lectiva  més 30 minuts   
berenar/recollida. 

 
     Import del curs: 

 Matrícula: gratüita 
 Quotes:     140€ trimestrals  
 Els llibres es cobraran a part. 

 
 
Data límit per lliurar la preinscripció al Fran Morata: 22 de juny de 2021  

(personalment  o a través del correu lolaanglada@vostracuina.com) 

Inici del curs: Primer dia lectiu de setembre.  
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Dades bancàries 

 

Nom del titular del compte: ________________________________ Telèfon_______________ 

E S                           
Com a titular del compte autoritzo que es carreguin els imports corresponents als rebuts de les 

activitats extraescolars de FIAC Sant Quirze.  

Signatura i DNI: 

 

 
 

Autorització d’us d’imatges de l’alumne  

L’ alumne, pare, mare o tutor signant de la matricula        autoritza i dona consentiment            no autoritza  

que FIAC Sant Quirze (ATR) realitzi imatges o vídeos de l’alumne a l’escola, tracti i conservi aquestes dades personals i que  l’alumne pugui 

aparèixer clarament identificat, amb noms i cognoms, en mitjans de comunicació impresos, audiovisuals i online, amb l’objectiu d’informar 

o divulgar els serveis i activitats de l’escola. 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable FIAC Sant Quirze (ATR) 

Finalitat 

Prestació dels serveis d’ensenyament d’idiomes i complementaris. 

Enviament d’informació comercial i publicitària referent a l’activitat de FIAC. 

Control d’assistència dels alumnes i enviament d’informació a pares / tutors en relació a activitats, resultats i 

serveis 

Legitimació Execució de contracte. 

Destinataris 
No hi ha cessió de dades a tercers, excepte a la central del grup (Centre Lingüístic FIAC, S.A.), les derivades 

pel compliment dels serveis sol·licitats a FIAC o requeriments legals aplicables. 

Drets 
Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 

limitació. 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web. www.fiac.cat 
 

MALALTIES CRÒNIQUES 
El signant es compromet a informar a l’escola si l’alumne pateix alguna malaltia crònica que es pugui manifestar durant l’ass istència a 

l’escola i a no demanar responsabilitats per les possibles conseqüències d’una malaltia crònica no informada correctament. 

 

CONDICIONS I SIGNATURA DEL PARE, MARE O REPRESENTANT 

 

Accepto les condicions generals de matrícula indicades en aquest imprès. 

(signatura i DNI) 

 

 

    

 AQUEST IMPRÈS S’HA DE LLIURAR AL FRAN MORATA, personalment o a:  lolaanglada@vostracuina.com 
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