
 
 
 
 

 

 
INSCRIPCIÓ MÓN IDIOMES CURS 2018 - 2019 

 
ESCOLA ON FARÀS ANGLÈS:  _____________________ DIA: _______________ HORARI: ______________ 

 

Curs 2018 - 2019: encercla el proper curs escolar:         Grup:           Classes individuals:  

 

 

 

 

DADES DE L’ALUMNE 
 

Nom i cognoms: ___________________________________________________________________ 

Adreça: __________________________________________________________________________ 

Codi postal:_____________________ Ciutat: ___________________________________________ 

Data de naixement: __________________________DNI: __________________________________ 

Número de la targeta sanitària de l’alumne: _________________________________________________ 

Escola actual: ____________________________________________________________________ 

Nom de la mare/tutora: ____________________ Telèfon de contacte: _______________________ 

Correu electrònic (E-mail) de la mare/tutora: ___________________________________________ 

Nom del pare/tutor: _______________________ Telèfon de contacte: _______________________ 

Correu electrònic (E-mail) del pare/tutor: ______________________________________________ 

Altres telèfons de contacte: ________________________________________________________________ 

 

Ha fet alguna vegada extraescolars d’anglès? SÍ / NO  Quants anys? ________ A on? __________________ 

 

Autoritza al menor d’edat a marxar sol cap a casa desprès de les classes:   SÍ / NO 

Firma per l’autorització:     Nom, cognom i DNI:  

 

TITULAR DEL COMPTE:  

DNI DEL TITULAR:  

DATA I SIGNATURA: 

 

 

IMPORTANT: 

• No es farà cap inscripció sense aquest document degudament omplert i signat.  

• Tot rebut retornat, tindrà un recàrrec de 10 € per persona i rebut. 

• Si canviéssiu el número de compte, hauríeu de comunicar-ho abans del dia 28 de cada mes. 

• Si volguéssiu donar-vos de baixa, hauríeu de comunicar-ho a l’escola abans del 28 del mes anterior a fer 
efectiva la baixa.(sempre amb causa justificada). 
 

 

 

M Ó N   I D I O M E S 
Passeig del Vapor Gran, 15 - 08221 Terrassa 

93 736 92 97 - mar@monidiomes.com 

www.monidiomes.com 

 
 

www.monidiomes.com  

PRIMÀRIA:   1r      2n    3r    4t     5è     6è INFANTIL:   P3   P4   P5 

ESO:   1r      2n    3r    4t     ADULTS:                      BATXILLERAT:   1r      2n 

mailto:mar@monidiomes.com
http://www.monidiomes.com/


 
Per una atenció personalitzada de l’estudiant, marqueu si pateix alguna d’aquestes malalties:

 TDH 

 TDHA 

 Autisme 

 Asperger  

 Epilèpsia 

 Asma

 

Altres:  ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ PER A MENORS DE 18 ANYS 

Jo ______________________________________________amb DNI ___________________________________ 

autoritzo el meu fill/a ____________________________________ nascut/da el_____________ a participar a les 

classes d’anglès, que es realitzaran a Món Idiomes a partir de Setembre 2018 fins que es doni de baixa l’alumne. 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema 

gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. 

_____________________, ____ d _________________ de 201___ 

Signatura 

 

 

 
 

AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES / CESSIÓ D’IMATGES 
 

Jo ___________________________________________ amb DNI _______________ 

consento expressament i autoritzo a Món Idiomes que tracti les dades que voluntàriament 

cedeixo del meu fill/a _________________________________________________________, 

d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, i a la Directiva 95/46 de la 

CE, i limito la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb 

les funcions legítimes de Món Idiomes en els àmbits dels seus departaments, així com en 

qualsevol dels documents publicitaris que tinguin relació amb l'activitat gestionada per aquesta 

empresa. 

Mitjançant l'afectació del present document, dono el meu consentiment per al tractament 

d'imatges per la confecció de la pàgina web, tríptics, publicitat, etc. 
 

              No consento el tractament d'imatges. 

Així mateix l'informem que vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició a Maria del Mar Ortega Margarit (Món Idiomes) amb domicili al Passeig Vapor Gran, 

15, 08221 Terrassa (Barcelona). 

_____________________, ____ d _________________ de 201___ 

Signatura 

 

 

 

 

A través de quins canals ens heu conegut? 
 
 

N’he sentit a parlar  
Amics/Família 

Facebook/Twitter 

Premsa  
Anuncis televisius 
Escola/Ampa

 


