
 
CURS D’ANGLÈS OFERT A LES AULES DEL SES SILS 

FITXA DE L’ALUMNE/A 
 

DADES PERSONALS 
 

NIF/NIE:         -  Sexe: Home   Dona  
 
1r cognom:  2n cognom:  

Nom:  Data de naixement:       
Adreça:  Núm.:  Pis:  
Localitat  Província:  C.P.:  
    

Empleneu sisplau les dades de la persona que l’autoritza (pare / mare / tutor): 

 NOM I COGNOMS: ___________________________________________________________ 
NIF/NIE:         -  
 
  Tel.: ______________________________   email: _______________________________________ 
 

CURS OFERT A SES SILS 
 

 1r i 2n d’ESO (dilluns-dimecres  15.15 h – 16.15 h)   3r i 4t d’ESO (dimarts-dijous 15.15 h – 16.15 h) 

DATES: 30 setembre 2013- 19 juny 2014 

(Se seguirà el calendari acadèmic establert a SES Sils) 

PAGAMENT DEL CURS OFERT A SES SILS 

 Curs sencer: 243,00 € 
 Material: 19,00 € 

 QUOTA AMPA 2013-2014:  SÍ  NO 
 (NOTA: pagament a part i en compte diferent) 

Per fer efectiva la matrícula del curs que contracteu, heu de fer l’ingrés corresponent (262,00€) al número de 
compte següent, el titular del qual és Paul Doncaster. 
Núm. compte 2 1 0 0 - 1 0 8 0 - 6 3 - 0 1 0 0 4 9 3 1 6 7   

 

• El pagament del curs i el material es fa en un únic pagament i per avançat, abans del dia 27 de setembre. Feu-nos 
arribar el comprovant de pagament, on es vegi el nom de l’alumne/a matriculat/da i el curs d’ESO que fa, juntament 
amb aquest full d’inscripció emplenat i signat. 

• En cas que l’alumne/a, un cop començat el curs, decideixi no assistir al curs o retirar-se’n, NO es retornarà l’import 
total o parcial de la matrícula. 

• Si no s’arriba a un nombre mínim de 10 alumnes per grup, NO es podrà iniciar el curs i es retornarà els diners a 
l’alumnat que hagi reservat la plaça i no s’hi pugui incorporar. 

• Els pares o tutors legals seran els responsables dels alumnes matriculats en aquest curs, abans i després de l’horari de 
les classes. 

• El justificant de pagament del curs d’anglès només donarà dret a assistir al curs si s’ha fet el pagament de la quota de 
l’AMPA corresponent al curs 2013-2014. 

Les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer de responsabilitat de Taliesin Idiomes. Aquestes dades 
s'utilitzaran amb la finalitat de remetre-us informació de serveis i d’activitats de Taliesin Idiomes i no se cediran a tercers. 
Podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos a Taliesin Idiomes al c/ Juli 
Garreta, 1, 1r A, 17410 Sils (Girona). Haureu d'indicar en la vostra sol·licitud quin dret voleu exercir, adjuntar-hi còpia del 
vostre document d'identitat, i indicar-hi el vostre domicili a efectes de notificació, data i signatura. En el cas que no 
vulgueu rebre informació, marqueu X en aquesta casella .    

 
He llegit i accepto les condicions del curs.    Signatura: 
 
Sils, _____ de _____________ de 20___ 

 
                                                                                                          
 

Taliesin Idiomes.  c/ Juli Garreta, 1, 1r A  17410 Sils (Girona) Tel. 972 168 611 /http://www.taliesin-idiomes.com    a/e: info@taliesin-idiomes.com 


