Número de
sol·licitud

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Curs 2020-2021
DADES DE L’INFANT
Nom

1r cognom

TSIa

Data de naixement

2n cognom

Lloc de naixement

Gènere

Adreça completa
Tipus via:

Nom de la via:

Número:

Escala:

Pis:

Municipi:

Porta:

Província:

Codi postal:

Telèfon(s) a efectes de comunicació (INDICAR de qui és: nom i parentiu)

Correu(s) electrònic(s) (INDICAR de qui és: nom i parentiu)
Llengües que entén

☐Català

☐Castellà

☐Anglès

☐Altres:
Té necessitats educatives específiques?

Té germans/es...

☐ més grans

☐ més petits ☐ bessons

☐ NO ☐ SÍ

DADES DEL(S) TUTOR(S) LEGAL(S)
Nom

1r cognom

2n cognom

NIF/NIE/Passaportb

Nom

1r cognom

2n cognom

NIF/NIE/Passaportb

QUOTA

☐ QUOTA GENERAL

☐ QUOTA REDUÏDA 1 (només p3)

☐ QUOTA REDUÏDA 2 (només p3)

PAGAMENT

☐ MENSUAL

☐ ANUAL

☐ 1r TRIMESTRE CONJUNT

(10 mensualitats)

(1 únic pagament juliol)

(1 pagament únic per al 1r trimestre
+ la resta en mensualitats)

Altres serveis:

☐ Dinar cuinat

DECLARACIÓ DE LA MARE, EL PARE, EL TUTOR O LA TUTORA
El que subscriu, en/na ____________________________________________________ amb NIF/NIE/Passaport b
_________________________, com a ☐Mare ☐Pare ☐Tutor/a DECLARO que són certes les dades que
faig constar en aquest document. Igualment, ESTIC ASSABENTAT/DA de totes les quotes i descomptes que
apareixen en el full d’informació “QUOTES CURS 2020-21” i n’ASSUMEIXO tots els compromisos.
Població i data:

Signatura:

,

de/d’

de 2020

elpicot@elpicotdecolors.cat - www.elpicotdecolors.cat
Passatge Sanata s/n - Granja Escola - 08460, Santa Maria de Palautordera (El Vallès Oriental, Barcelona)

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter
personal, t’informem que les dades que ens facilites seran recollides en un fitxer automàtic propietat de
l’Associació Educant en Colors, per una Educació Viva i Respectuosa (G66648676). Les teves dades s’obtenen
per la correcta gestió i el bon funcionament de l’entitat i de l’espai educatiu El Picot de Colors. La persona
interessada declara tenir coneixement del destí i ús de les dades persona ls recollides mitjançant la lectura
d’aquesta clàusula.
Podràs exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com revocar en qualsevol moment el
consentiment prestat, comunicant-ho per escrit, juntament amb un fotocòpia del teu DNI o NIE, a «Educant
en Colors» a l’adreça C. Reguissol, 99, 08461 Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), o al correu electrònic
info@educantencolors.cat.

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD
 S’han d’emplenar totes les dades.
 Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf o fet a ordinador
 Cal fer el pagament de la matrícula per transferència o ingrés bancari al següent número de compte:
ES23 1491 0001 2121 7466 7523 – Associació Educant en Colors

 Tota la documentació adjunta i la manera de presentar-ho es troba explicat en el document:
CALENDARI PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ

a

Indicar el Codi d'Identificació Personal (CIP) que consta a la Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’infant.

b

Introduïu el número i la lletra sense espais, ni guions, ni punts... Exemple: 12345678A / A1234567B.

c

De mode orientatiu. Si cal fer canvis en l’horari, es podran fer al setembre.

