HE INCLÒS

MATRÍCULA CURSOS ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

FOTO

CURS 2020/2021
1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE
NOM

LLINATGES

DNI

DATA NAIXEMENT:

LOCALITAT NAIXEMENT:

PAÍS NAIXEMENT:

ADREÇA:
POBLACIÓ:

C. POSTAL:

TELÈFON:

TELÈFON MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:
DISPOSITIUS DIGITALS, mòbil, tauleta, ordinador o d’altres,(indicau quins):

CENTRE DE PROCEDÈNCIA:
Alumnes menors 18 anys. Dades del pare, mare o responsable legal
Nom i llinatges:
DNI:

Telèfons:

Correu electrònic:

2. ES MATRICULA DE:
Ball de bot
Historia de les Illes Balears*

No es pot fer la matrícula ara. S’avisarà en obrir- la.

Teatre**

No es pot fer la matrícula ara. Telefonau a secretaria.

LLENGÜES PARLADES:
Català

Espanyol

Anglès

3. DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

Francès

Altres

(per la matrícula telemàtica s’ha d’adjuntar escanejada)

Fotocòpia DNI o passaport
1 foto carnet (no fotocòpia)
Rebut de pagament bancari: CCC. ES48 0081 1408 8100 0105 6412 (Banc de Sabadell Atlántico)
Quota de 70€ per any escolar.
* Història de les Balears: el pagament inclou les sortides que es facin dins l’Illa.
** La quota serà de 50€.
Contracte laboral (alumnes menors d’edat)

4. AUTORITZACIONS
Autoritz que les meves dades de caràcter personal, facilitades en el procés de matriculació, siguin recollides i tractades en un fitxer
titularitat de la Conselleria d’Educació i Cultura, amb domicili al carrer Ter, 16, Palma. La finalitat d’aquest tractament és dur a terme
les gestions necessàries pròpies relacionades en la funció educativa. L’informem que, en qualsevol moment, podrà exercir els drets
reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a la Direcció General de
Planificació i Centres mitjançant el Registre de la Conselleria, identificant-se convenientment (Ref. Protecció de Dades).

✔
✔

MOLT IMPORTANT
Aquesta matrícula és provisional.
En cas de donar-vos de baixa, no es retornarà la quota pagada.

5. SIGNATURA
Palma,

de / d'

de 20__

Signatura de l’alumne o del pare, mare o tutor (si és menor d’edat)

CEPA Son Canals – C/ Son Canals, 10 (07012 – Palma) - Tel: 971 420305 - secretaria@cepasoncanals.cat - www.cepasoncanals.cat

