
                            FITXA D’INSCRIPCIÓ TALLERS 
CURS 2017/18  
INSTITUT EL SUI 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/ALUMNA 

COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE/A        CURS       

e-correu       telèfon       

Som socis de l’AMPA       No som socis de l’AMPA       
 
TALLERS SOL.LICITATS 
   

 TALLER REPÀS 
QUOTA: 30€/mes 1 classe setmanal 55€/mes 2 classes setmanals 
QUOTA SOCIS AMPA: 25€/mes 1 classe setmanal 45€/mes 2 classes setmanals 
 

 Cal indicar disponibilitat, i si voleu 1 o 2 dies /setmana 
 1 dia   2 dies 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres  

 TALLER DE ROBÒTICA EDUCATIVA  

 
QUOTA: 50€ inicial per comprar el robot i 30€/mes 
QUOTA SOCIS AMPA: 50€ inicial per comprar el robot i 25€/mes 

 TALLER DIBUIX I MANGA 

QUOTA: 30€/mes 
QUOTA SOCIS AMPA: 25€/mes  

 TALLER CREACIÓ DE VÍDEOJOCS 

 TALLER DE  IOGA I MINDFULNESS 

 TALLER DE TEATRE 

 
QUOTA: 40€/trimestre 
QUOTA SOCIS AMPA: 25€/trimestre  

 TALLER DE CANT 

 
QUOTA: 20€/mes  
QUOTA SOCIS AMPA: 15€/mes  

 
Marqueu les vostres opcions a les caselles corresponents, i feu arribar la inscripció 
(dues pàgines) a l’AMPA, ho podeu fer al correu electrònic ampaelsui@gmail.com, 
abans del 27 de Setembre. 

mailto:ampaelsui@gmail.com


                          FITXA D’INSCRIPCIÓ TALLERS 
CURS 2017/18  
INSTITUT EL SUI 

 
 

En/na 
 
Amb NIF/NIE/Passaport 
 
Pare/mare/tutor de   
 
AUTORITZACIONS 

AUTORITZO al meu fill a participar als tallers organitzats per l’AMPA  SI     NO 
AUTORITZO a que s’adoptin les decisions mèdico-quirúrgiques que foren 
necessàries en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent 
prescripció facultativa.  SI     NO 

CERTIFICO que les dades facilitades en aquest formulari són certes  SI     NO 
AUTORITZO que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats promogudes i gestionades per l’AMPA El Sui, 
publicades a les xarxes socials i al centre IES El Sui. En cap cas es farà un 
mal ús de les imatges ni es donaran dades personals dels menors  SI     NO 
 
Cardedeu, a                       de                              de 2017 
Signatura 

DADES BANCÀRIES 
Mandat de domiciliació de dèbit directe SEPA  
 
NOM DEL TITULAR COMPTE NIF/NIE PASSAPORT 
  

Codi IBAN Entitat Oficina DC Num. Compte 

E S                       
 
Les famílies que feu els pagament per domiciliació bancaria és molt important que sabeu 
queen cas de retorn de rebut, l'import se incrementarà en concepte de les despeses 
bancàries i elstràmits adients. 
 
Autoritzo a AMPA El Sui a passar els rebuts domiciliats corresponent a l'/les activitat/s 
extraescolars que realitza el meu/va fill/a a l’IES El Sui 
 
Signatura del deutor:   
 
A Cardedeu, a dia        de                 de 2017 
 

 
"De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals 
seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l'AMPA El Sui, amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i remetre-informació 
relacionada que pugui ser del seu interès, així com els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d'accés, 
cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant escrit a l'adreça carrer Penyafort, s / n, 08440 - CARDEDEU (Barcelona). Si en 30 dies no ens comunica el 
contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a 
utilitzar-los per les finalitats esmentades”. 
 La comunicació d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula 
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