FITXA D’INSCRIPCIÓ
Curs 2020 / 2021
Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms:
DNI:

Data de naixement: ___ / ___ / ______

Tel. mòbil:
Correu electrònic:
Adreça:
Codi postal:

Població:

Dades familiars (A omplir en cas de ser menor de 18 anys)
Nom i cognoms del tutor/a 1:
DNI:

Telèfon:

Correu electrònic:

Nom i cognoms del tutor/a 2:
DNI:

Telèfon:

Correu electrònic:

Dades acadèmiques
⬜ ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 19/20
⬜ ALUMNAT NOU

1

NIVELLS:
● INFANTS: de 8 a 12 anys
● JOVES: de 12 a 18 anys
● ADULTS: a partir de 18 anys
Marca el curs i horaris escollits:
⬜ CURS DE CERÀMICA
Matrícula: 50,15€
Preu:
● Infants: 22,50 €/mes (1.30 h a la setmana)
● Joves i adults: 30€/mes (2 h a la setmana)
Horaris:
⬜ Infants: dilluns de 17.15 a 18.45 h
⬜ Joves i Adults: dijous de 18 a 20 h
Lloc: a l'aula del Terracotta Museu

⬜ CURS DE DIBUIX I PINTURA
Matrícula: 50,15€
Preu:
● Infants: 22,50 €/mes (1.30 h a la setmana)
● Joves i adults: 30€/mes (2 h a la setmana)
Horaris:
⬜
⬜
⬜
⬜

Infants: dimecres de 17.15 a 18.45 h
Infants: dijous de 18 a 19.30 h
Joves i Adults: dilluns de 10.30 a 12.30 h
Joves i Adults: dimarts de 18 a 20 h

Lloc: a l’Aula 1 d’Escoles Velles
OBSERVACIONS:
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En virtut de la Llei 16/09, de serveis de pagament, autoritzo l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà al cobrament dels rebuts per domiciliació bancària al número de compte
corrent que seguidament us facilito:
IBAN:

ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Entitat bancària: _______________
Titular del CC: _______________________________
DNI del titular del compte_______________________

SIGNATURA _________________

Ordre de domiciliació bancària
BAIXES: s’hauran de comunicar per escrit mitjançant instància genèrica a través del registre
d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal o a través de la seu electrònica, com a molt tard el
darrer dia hàbil del mes anterior al que es vol realitzar la baixa. En cas contrari es girarà el
rebut corresponent.
També hi ha l’opció de realitzar una baixa temporal, per les circumstàncies en què ens trobem,
en cas d’haver de fer classes telemàtiques i no estar-hi conforme. Per això cal enviar un correu
a ensenyamentlabisbal@gmail.com per tal de d’efectuar la baixa.
BONIFICACIONS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

10% família nombrosa categoria general, amb ingressos inferiors a 2 vegades IPREM
(IPREM per 14 pagues).
20% família nombrosa categoria especial, amb ingressos inferiors a 2 vegades IPREM
(IPREM per 14 pagues).
10% família monoparental, amb ingressos inferiors a 1,5 vegades IPREM (IPREM per 14
pagues).
10% jubilats o pensionistes, amb pensió inferior o igual al salari mínim
interprofessional.
20% aturats.
20% persones amb discapacitat d’un 33% o més.
25%, 50% i 75% família amb escassa capacitat econòmica segons valoració de Serveis
Socials.

Per poder gaudir dels descomptes s’haurà d’acreditar amb la documentació pertinent:
● Família nombrosa o monoparental: carnet amb vigència expedit per la Generalitat de
Catalunya i darrera declaració de l’IRPF.
● Jubilat o pensionista: certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i
darrera declaració de l’IRPF o certificat negatiu conforme no s’ha presentat.
● Aturats: vida laboral.
● Discapacitat: certificat de reconeixement de grau de l’ICASS o bé de l’INSS.
Les bonificacions no són acumulables.
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SESSIONS: Totes les sessions s’impartiran de manera presencial. Si per circumstàncies
excepcionals no es poden fer les sessions de forma presencial, es duran a terme de forma
telemàtica, sempre que la direcció i el claustre de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques ho
considerin viable.
TRACTAMENT DE DADES: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de
protecció de dades personals i garantia de drets digitals (el Reglament (UE) 2016/679, de 27
d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPD), i el Reial decret
1720/2007, de desenvolupament de la LOPD), l’informem que les dades personals aportades
en aquest formulari seran tractades per l’AJUNTAMENT DE LA BISBAL amb la finalitat de dur a
terme les gestions administratives necessàries per a la seva inscripció a l’Escola Municipal
d’Arts Plàstiques la Bisbal d’Empordà.
⬜ Dono el meu consentiment per enviar-me periòdicament informació d’interès
relacionada amb l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques activitats educatives.
⬜ Dono el meu consentiment perquè, si el personal docent ho creu oportú, s’inclogui el
meu número de telèfon en un grup de Whatsapp per facilitar la comunicació entre
professorat i alumnat. Número de telèfon que facilito per a tal fi:
____________________________
⬜ Dono el meu consentiment per al tractament de dades amb l’objectiu de fer, si escau
en períodes excepcionals, les classes amb mitjans telemàtics segurs i que es trobin en
un nivell d’equivalència amb els estàndards europeus de protecció de dades.
DRETS D’IMATGE: En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció
de dades personals (Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la
LOPD) i el dret a la pròpia imatge (Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig), els informem que
l’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ els sol·licita autorització per fer i publicar
fotografies on apareguin alumnes i que puguin ser identificables amb la finalitat de
promocionar i donar visibilitat als nostres esdeveniments a les xarxes socials i al web de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
⬜ Dono el meu consentiment per publicar imatges dels alumnes segons les finalitats
mencionades a l’apartat anterior.

Les dades que faig constar són certes. Em considero informat/da i dono el meu
consentiment perquè les dades siguin utilitzades per al tractament esmentat.
Nom i cognoms:
DNI:
Representant legal de:
DNI:

Data:
Signatura:
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