
 
 
 
 

BUTLLETA INSCRIPCIÓ ANGLÈS - CURS 2018-2019 
Jump The Gap Idiomes 

NOM DEL NEN/A: _____________________________________________________ CURS: _____________ 

GRUP 1 Dilluns de 16:45 a 17:45. Cursos: P4 i P5 Preu soci: 65€ trimestre (+36€ llibre) 

GRUP 2 Dijous de 16:45 a 18:15. Cursos: 1r i 2n. Preu soci: 75€ trimestre (+28€ llibre) 

GRUP 3 i GRUP 4 Dimecres de 16:45 a 18:45. Cursos: de 3r a 6è. Preu soci: 75€ trimestre (+28€ llibre).                     
Es faran els grups segons el nivell d’Anglès. 

Ha fet Anglès fora de l’escola?____ A on?___________________ Té algun títol o nivell?____ Quin?__________              
Nom del darrer llibre d’Anglès que ha treballat?_____________________________________________________ 

Per realitzar activitats extraescolars, la família ha de ser sòcia de l’AFA. Les inscripcions es poden enviar per mail                   
ampa@escolavolerany.cat o deixar al despatx o a la nostra bústia. Cal adjuntar a la butlleta d’inscripció, la fotocòpia                  
de la targeta sanitària i el comprovant de pagament de 10€ al número de compte de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101                      
6408 (Codi pagament caixer Banc Sabadell 151040). Aquest import es descomptarà del primer pagament del mes                
d’octubre) .El pagament del llibre s’inclourà en el rebut del primer trimestre. 

INSCRIPCIONS: Del 1 al 15 de juny. INICI EXTRAESCOLARS: 1 d’octubre  

CONFORMITAT DELS PARES O TUTORS (És obligatori omplir aquestes dades) 

NOM DEL PARE/MARE/TUTOR :______________________________________________________________ 

AUTORITZA AL SEU FILL/FILLA A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MARCADES EN EL             
FULL QUE ORGANITZA L’AFA DE L’ESCOLA VOLERANY 

TELÈFONS DE CONTACTE:_______________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC: __________________________________________________________________ 

DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCARIA (És obligatori omplir aquestes dades) 

NOMS I COGNOMS:______________________________________________________________________ 

NIF:_____________________ ENTITAT BANCÀRIA:_______________________________ 

CODI DEL COMPTE CORRENT(24 dígits) :   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _       _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                                          IBAN   ENTITAT  OFICINA  D.C.          Nº COMPTE 
Els prego que a partir de la data a sota indicada i fins a nou avís atenguin a càrrec del meu compte els rebuts que                         
presenti l’AFA VOLERANY, en concepte de quota dels serveis utilitzats. 

Signatura del titular del compte bancari: 
 

DRETS D’IMATGE (És obligatori omplir aquestes dades) 
  

SI NO autoritzo a que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats                    
extraescolars organitzades per l’AFA VOLERANY i publicades per aquesta (web de l’AFA, vídeos, etc.) 
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’informem que les dades facilitades en aquest                     
document seran incorporades i tractades en un fitxer, el responsable del qual és l’AFA VOLERANY i la seva finalitat és la prestació dels                       
serveis que l’AFA VOLERANY gestiona. Signant aquest formulari dones expressament el teu consentiment al seu tractament amb les                  
finalitats indicades. L’AFA VOLERANY, com a responsable del mencionat fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació i                 
cancel·lació, en els termes previstos en la normativa aplicable. 
 
 
 
Signatura 
 

Vilanova i la Geltrú, ______de__________________________2018 


