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TEK – Tot Estudi Knowledge 

Preinscripció anglès extraescolar curs 2022-2023 

Informació alumne  

 
Nom i cognom de l’alumne  

Curs escolar Grup  

Nom de la mare Mòbil 

Nom del pare Mòbil 

E-mail de contacte  

 

Activitat extraescolar a la què es matricula  
 

Nivells Horari 

Kinder (P3-P4) Dilluns de 16.30 a 18.00 (1 hora lectiva) 

Kinder+ (P5) Dimarts de 16.30 a 18.00 (1 hora lectiva) 

 
Informació del curs  

 

Matrícula: gratuïta 
Quota:    46€ mes 
Inici del curs: primer dia lectiu  de setembre. 
Capacitat: entre 8 i 12 alumnes per grup. 
 

 Termini màxim d’entrega d’aquesta inscripció -> 22 de juny. 
 

Dades bancàries  
 

Nom del titular del compte    
 

Com a titular del compte autoritzo que es carreguin els imports corresponents als rebuts de les 
activitats extraescolars organitzades per TEK – Tot Estudi Knowledge. 
Signatura i DNI: 

 
 
 
 
 

 AQUESTA  INSCRIPCIÓ S’HA D’ENVIAR AL FRAN PER E-MAIL: lolaanglada@vostracuina.com
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Signatura i DNI: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, l'informem que les dades recollides a partir del formulari de matriculació seran 
incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de TOT ESTUDI KNOWLEDGE SL, amb la finalitat 
d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit a la nostra adreça C / 
PINTOR VILA PUIG,  83  -  08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA). 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que tenim el consentiment per utilitzar-los amb la 
finalitat d'impartir la formació i enviar informació comercial pròpia. No hi ha cessió de dades a tercers. 
També i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiqui el contrari, sol·licitem el seu consentiment 
per utilitzar les imatges captades de les activitats relacionades amb la formació amb la finalitat de 
poder mostrar-les a la nostra web corporativa. 

 
Autoritzo la realització de fotografies durant les activitats educatives on apareix el meu fill/a i 
destinades a l’ús pedagògic i difusió educativa.   SI NO 

Informació protecció de dades 
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