
      

  

’ /

Taller d'interpretació i cinema - Escola Guinovart 

GRUP DILLUNS DE 12,45H A 13,45H O 13,45 A 14,45H   

Nom I cognoms alumne ____________________________________________________________________ 

Data de naixement ____/_____/_____  Edat __________  Curs____________________________________ 

Adreça_______________________________________________ núm._______ Esc____ Pis____ Porta____ 

Població_________________________ CP____________ 

Telèfon contacte______________________________  Telèfon alternatiu__________________ 

E-mail (EN MAJÚSCULA) _______________________________________________________________________ 

Altres dades generals: 

 Observacions, Pren algun medicament?   Pateix alguna malaltia o al·lèrgia? Si creu vostè que hem de tenir 

cura en aquest sentit, preguem ens ho expliquin. 

 

 

 

Autorització sobre els drets d’imatge:  

JO, ______________________________________________    amb DNI _____________________ com a  

pare/mare o tutor del alumne _______________________________________________________autoritzo a l'associació 

de pares i mares de l'escola Josep Guinovart, en el àmbit de les seves competències, a fer us de les dades facilitades per 

difusió d’activitats de l’escola, així com també per poder publicar en la web, facebook i d’altres vehicles de publicitat  

fotografies i/o vídeos on apareix  l’alumne inscrit. 

 

Data: __________________     Signatura: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAGAMENT DOMICILIACIÓ BANCARIA    

 

ORDRE DE PAGAMENT  

Nom del titular_________________________________________________________________________ 

Autoritzo el pagament dels rebuts que presenti LA CUARTA PARED del 1 al 5 de cada mes, en concepte d’activitats extra-

escolar del curs 2019-2020. Per un import de 30 € 

BANC/CAIXA___________________________________________________________________ 

    IBAN                        Entitat               Oficina                             DC               Compte corrent 

e 

 

 

Signat:_____________________________  

 

 

INFORMACIÓ I NORMATIVA GENERAL 

- El pagament s'efectuarà per domiciliació bancària, l'ordre s'envia entre el 1 i el 5 de cada mes.  

 

- La devolució d'un rebut suposa una despesa addicional de 5€ per part de la família.  

- Si un alumne/a decideix deixar les classes i ho comunica un cop efectuat el cobrament de la quota mensual (del 1 al 5) 

no es retornaran els diners.  

- Els horaris i combinació de grups/activitat poden variar segons les inscripcions. Es poden anular grups si no hi ha un 

mínim de 8 alumnes per dur a terme l'activitat o bé augmentar pel motiu contrari, si hi hagués molts alumnes en un 

mateix grup. (mes de 12 alumnes).  

- Aquest programa d'activitats regulars es duu a terme d'octubre a maig (tots dos inclosos) 

- Si la professora no pot realitzar l'activitat disposarem d'un substitut/a o bé es recuperaria la classe.  

 

Jo, ______________________________________________ com a pare, mare o tutor de l'alumne 

_____________________________________________ i amb DNI_______________________ he llegit i accepto la 

normativa proposta per la activitat extraescolar de teatre a l'escola Guinovart pel curs 2019- 2020.  

 

Signat________________________________ 
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