
ENVIAR CÒPIA D'AQUEST FULL AL CORREU ELECTRÒNIC DE L'AMPA: 

ampaiescastellet@gmail.com 

Preus socis de l'AMPA IES CASTELLET: 60€/trimestre i per assignatura /  Preus no socis: 90€/trimestre i per assignatura 
S'ha de presentar aquest formulari amb la signatura de l'alumne i si són menors d'edat, del pare/mare o tutor. 

La transferència es farà de forma trimestral : Octubre a desembre / Gener a març / Abril a juny. Si l'alumne no comença al principi 

del trimestre, pagarà la part corresponent al que està en curs. Es demanarà el comprovant abans de començar les classes. Si no s`ha 

fet el pagament no es podrà accedir a aquestes. 

Es pagarà la totalitat trimestral sense cap excepció. No es faran pagaments parcials ni es faran devolucions. 

En el concepte heu d'escriure el nom de l'alumne, el curs i l'assignatura. Per exemple: CLAUDI BOSCH GARCIA. 2N BATX. MATES 

CIENTÍFIC. 

Aporteu el comprovant al monitor abans de començar la primera classe trimestral. 

Aquest formulari té acceptació per part de l'alumne i/o , en cas de menors, del pare/mare/tutor. 

La persona signant és compromet a realitzar els pagaments de les quotes de reforç. 

Gràcies. 

 

 

NOM  
COGNOMS  
MÒBIL  
CORREU ELECTRÒNIC  
DADES DE LA PERSONA QUE REALITZA LA 
TRANSFERÈNCIA (MARE/PARE/TUTOR) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPA IES CASTELLET tractem les dades de caràcter personal segons s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). La persona sotasignat autoritza 
AMPA IES CASTELLET a tractar les seves dades personals, i si s’escau  la dels menors d’edat, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, 
inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 
Responsable del Tractament: AMPA IES CASTELLET NIF: G59672394, C/ BISBE PERELLÓ, S/N - 08295 - SANT VICENÇ DE CASTELLET (BARCELONA), Telèfon: 
722213560,  ampaiescastellet@gmail.com 
Finalitat del Tractament: Gestió de l’activitat del reforç de batxillerat.  
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per 
a complir amb les obligacions legals. 
Destinataris: IES Castellet, monitor/a. 
Legitimació: Les seves dades seran tractades en base el seu consentiment, el qual es sol·licita en el present document. 
Drets: L'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al nostre domicili fiscal o a través del correu 
electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, 
portabilitat y no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat.  
A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una reclamació. 
 

Missatgeria instantània: AUTORITZO a AMPA IES CASTELLET l’enviament d’informació mitjançant eines de missatgeria 

instantània, com ara Whatsapp, als següent/s telèfon/s:......................................................................... 

La persona sotasignada declara que les dades facilitades són certes i correctes, exonerant al responsable de qualsevol 
falsedat, i es compromet a mantenir-les actualitzades. 

 

 

 Preu soci 
trimestral 

Preu no 
socis 
trimestral 

CURS I GRUP  60,00 € 90,00 € 
CURS I GRUP  60,00 € 90,00 € 
CURS I GRUP   60,00 € 90,00 € 
DATA DE SOL·LICITUD  

Nº de compte per fer transferència: 
ES86 2100 0361 5102 0022 1788 

AMPA IES CASTELLET 

Per contactar amb nosaltres: 

Correu electrònic: ampaiescastellet@gmail.com / Mòbil: 722 21 35 60 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A REFORÇ CURS 2021-22 - BATXILLERAT 

 

 

 

Signatura de l'alumne i el seu pare/mare o tutor en cas de ser menor  d'edat 

 

DADES PERSONALS DE  L’ALUMNE 

 

DADES DE LES ASSIGNATURES DE REFORÇ SOL·LICITADES 

 

mailto:ampaiescastellet@gmail.com
mailto:ampaiescastellet@gmail.com

