
 
FULL D’INSCRIPCIÓ 
ANGLÈS EXTRAESCOLAR          CURS 2017/18 

LA NOVA ELECTRA 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 2 DE JUNY 
 

Només podem garantir els grups que es formin amb les inscripcions presentades fins la data límit. 
 

Dades de l’alumne 
 
Nom i Cognoms               Data naixement    
 
 
Adreça            
 
 
CP i Localitat       Curs Escolar 2017/18    
 
 
Nivell FIAC  A omplir per FIAC  
 
 
 
Dades de contacte 
 

 Nom i Cognoms Telèfon mòbil Email 

Mare    

Pare    

Alumne    

Altres     

 
 
Horari de les classes 
 

Dimarts i dijous 
Kids i Junior A de 12:35h a 13:35h – Junior B, C, D i Teens A de 13:55h a 14:55h 

P4: dijous de 12:35h a 13:35h – P5: dimarts de 12:35h a 13:35h 
 
 

Informació legal 
 

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, informem que: 
• Les dades personals que ens facilita en el moment de la matriculació a FIAC, S.A.  s’incorporaran al fitxer de clients,  degudament registrat a 

l’Agència de Dades, propietat i responsabilitat de FIAC, S.A., amb domicili social a Terrassa, C. Major, 19 1r, amb CIF A-08289548. 
• La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat la prestació de tots aquells serveis d’ensenyament  de llengües 

i complementaris, així com l’enviament d’informació comercial o publicitària referent a l’activitat de FIAC. 
• Les dades personals que ens facilita només podran ser comunicades a un tercer, si és necessari pel compliment dels serveis sol·licitats a FIAC, S.A. 
• En qualsevol moment vostè té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica de 

Protecció personals, enviant la petició corresponent al domicili social de FIAC, S.A. o bé per correu electrònic a l’adreça serveiescola@fiac.cat 
• Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat. L’alumne, pare, mare o tutor 

signant de la matrícula autoritza que l’alumne pugui aparèixer en fotografies clarament identificables, amb noms i cognoms en mitjans de 
comunicació impresos, audiovisuals i online, amb l’objectiu d’informar/publicar els serveis i activitats de l’escola (article 18.1 de la Constitució 
Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge). 

• Malalties cròniques. El signant de la matrícula es compromet a informar degudament a FIAC, en el cas que l’alumne pateixi alguna malaltia crònica 
que es pugui manifestar durant l’assistència a les classes de FIAC i a no demanar responsabilitats per les possibles conseqüències d’una malaltia 
crònica no informada correctament. 

La signatura del present document equival al seu més lliure, exprés, precís i informat consentiment en tots aquells extrems assenyalats anteriorment. 

 

DNI i signatura del pare, mare o tutor:  
   
 


