Full d’inscripció 2016-2017

Dades de l’alumne
Nom

1r Cognom

2n Cognom

Nom i cognoms del pare, mare o tutor

Data de naixement

Escola

Adreça

Nº de C/C amb IBAN

Telèfon de contacte

E-mail

Sou membres de la Fundació Sant Nicolau?
Si

No

Llei de protecció de dades
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que ens hagueu proporcionat o ens proporcioneu per
la vostra relació amb FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, seran incloses i tractades en el nostre fitxer, per a les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes
del Centre (servei educatiu sol·licitat), en els seus departaments i entitats col·laboradores (que únicament accedeixen a les dades, en els termes de l'art. 12 LOPD, sense que
comporti en cap cas una comunicació de dades). Únicament es cediran a les entitats que ho exigeixin per Llei i a les entitats bancàries per al pagament de la quota
corresponent. Teniu dret a accedir, cancel·lar, oposar-vos, o rectificar les vostres dades recopilades en el nostre fitxer, segons preveu la normativa aplicable, comunicant-ho
mitjançant escrit dirigit al Responsable d'Atenció a l'Afectat de FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, en la nostra adreça de C /Jardí 72-80, Sabadell, -08202-, Barcelona
acompanyat d'una còpia del vostre DNI.
En el cas que el vostre fill s'hagi inscrit a les activitats de Música, les seves dades de caràcter personal, FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU els comunicarà a l’AGRUPACIÓ
PEDAGOGICA SANT NICOLAU per la col·laboració en la impartició d'aquesta matèria, qui indistintament com a centres col·laboradors del Conservatori del Liceu que ensenyen
el programa oficial del mateix és possible que hagin de comunicar-li dades de l'alumne per al desenvolupament adequat de l'aprenentatge.
En inscriure el vostre fill autoritzeu que participi en les activitats programades que comportin desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se a la piscina.
Així mateix, us informem que com a centres col·laboradors amb el Conservatori del Liceu participem conjuntament en la programació d'activitats artístiques i pedagògiques.
Per això, si ens ho autoritzeu mitjançant el present document, podria donar-se el cas que el Conservatori del Liceu obtingui imatges d'aquests esdeveniments per a arxiu
propi o per a promoció. De la mateixa manera, ens autoritzaria com a FUNDACIÓ SANT NICOLAU i com a CLUB ESPORTIU SANT NICOLAU a publicar imatges de les activitats
extraescolars que organitzem i impartim en espais de comunicació (blocs, web de la Escola o del Club Esportiu) i revistes editades per l’ AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT
NICOLAU amb la finalitat de mantenir-los informats il·lustrant aquests esdeveniments.

Acceptat i conforme íntegrament,
Nom del pare, mare o representant legal

Només en cas d’alumnes majors de 14 anys
Nom i cognoms de l’alumne

Signatura

Signatura

Inscripció a les activitats
Per aquestes activitats la matrícula per família és de 30€
horari

a qui s'adreça

quota

1r a 3r EP
4t EP-2n ESO

55 €
59 €

divendres 13:30-14:30

Primària

20 €

dimecres 13:30 - 14:15

I P4
II P5

32 €
32 €

divendres 14:30 - 15:30
dilluns 14:30 - 15:30

3r dimecres migdia
4t dimecres migdia
5è a convenir
6è a convenir

Robòtica
Robotix I
Robotix II

Piscina

Sensibilització musical( I i II )

Pla d'estudis Conservatori del Liceu
Nivell bàsic
Llenguatge

3r-6è EP

32 €

Instrument

1r-2n EP (taller)
3r-6è EP

36 €
55 €

a convenir*

* Trieu dues opcions i proposeu horari
1ª opció
2ª opció
Indiqueu instrument
Nivell Avançat
Llenguatge

dll-dm-dc-dj-dv
dll-dm-dc-dj-dv

horari
horari

_________________

ESO

Instruments

a convenir
190 €

a convenir*

* Trieu dues opcions i proposeu horari
1ª opció
2ª opció
Indiqueu instrument

dll-dm-dc-dj-dv
dll-dm-dc-dj-dv

horari
horari

30 minuts
45 minuts
60 minuts
dll-dm-dc-dj-dv

60€
90€
115€
horari

_______________

Música no reglat
Instrument i/o llenguatge a convenir*

1ª opció
Indiqueu instrument
Idiomes
Anglès
Alemany

_______________

P4 -1r ESO
Batxillerat

54 €
51,50 €

dimarts-dijous migdia
a convenir segons grup

