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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  

FITXA D’INSCRIPCIÓ 

Curs 2022-23

 ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 21/22

ALUMNAT NOU
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CURSOS D’IDIOMES 

 

Durada: 60 hores 

Calendari: d’octubre a maig-juny (2h - 1 dia a la setmana) 

 Anglès Nivell: 

 Francès Nivell: 

 Italià Nivell: 

 Alemany Nivell: 

 Castellà Nivell: 

PROVES DE NIVELL: l’alumnat nou ha de fer prova de nivell, sempre que no iniciï el nivell 1.1. 

Cal marcar el dia i hora que l’alumne/a vol fer prova de nivell. Si per circumstàncies 

excepcionals no es poden fer les proves de nivell presencials, es duran a terme de forma 

telemàtica. 

 

OBSERVACIONS: 

Preu: 221,83 €

CURSOS DE PREPARACIÓ D'ACTIC

L'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació. El nivell 
mitjà consta de 8 competències. El curs que es vol oferir és de 30 h per fer una 
repassada als conceptes i poder aprovar l'examen. Per a més informació podeu consultar a la 
web: https://actic.gencat.cat/ca/inici

Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Durada: 30 h 
Preu: 123,24 €

ACTIC BÀSIC (30 h): Inici 17 d'octubre 

ACTIC MITJÀ (30 h): Inici 23 de febrer 

ACTIC AVANÇAT (30 h): Inici 17 d'abril

 16 de setembre de 10 a 12 h
 22 de setembre de 18 a 20 h
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Ordre de domiciliació bancària 

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 _________________ 

BAIXES: en cas de baixa de l’alumne/a no es retornarà l’import del curs. La formalització de la 

inscripció al curs pressuposa el pagament de tot el preu públic establert a l’Ordenança fiscal

número 21 de preus públics. 

INFORMACIÓ REFERENT A LES BONIFICACIONS A L'AULA D'ADULTS CURS 2022-23:

En relació a les bonificacions aplicables als preus públics pel curs 2022-23 a l’Aula d’Adults, 
l’explicació es troba publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 93 Edicte 
3943 de data 16-05-2022, on s’especifiquen els requisits. La sol·licitud que es troba a l'annex 1 
que cal presentar a través d'instància a l'Ajuntament de la Bisbal.
Cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana: 972 64 09 75 / 600 40 70 40
Email: citaprevia@labisbal
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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’Aula d’Adults 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’AULA D’ADULTS 
MUNICIPAL de la Bisbal d’Empordà.  

 Dono el meu consentiment per enviar-me periòdicament informació d’interès 
relacionada amb l’Aula d’Adults i 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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