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FULL D'INSCRIPCIÓ SUMMER IN ENGLISH 2016 
 
 
Nom i Cognoms:...................................................................................................................................................... 

Data de naixement:……………………………… Escola / Curs:......................................................................................... 

Domicili:…………………………………………………………………………………… Població i CP:………………………………………………… 

Telèfon casa:…………………………………… Mòbil: ………………………………… Altres telèfons: ………………………………………. 

…………………………………………………………… Correu electrònic:……………………………………………..................................... 

En cas de patir alguna al·lèrgia alimentària o patologia cal indicar-ho a continuació: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 
Per completar la inscripció cal portar la documentació següent: 

 Fotocòpia del DNI o llibre de família 
 Fotocòpia de la targeta de la seguretat social 
 Fotocòpia del llibre de vacunacions 

 
 

Marqueu la setmana o setmanes que us voleu inscriure: 


 Tot el curs de 9h a 13h (Acampada i excursió a les piscines incloses): 155,00 € 
Les caselles següents no cal marcar-les si heu marcat l’anterior: 

 Setmana 27/06 – 01/07: 40,00 €  
 Setmana 04/07 – 08/07: 40,00 € 
 Setmana 11/07 – 15/07: 40,00 € 

            Acampada 14/07:  15,00 € 
 Setmana 18/07 – 22/07: 40,00 € 
 Setmana 26/07 – 28/07: 25,00 € (25/07 Festa major de Canovelles) 

              Excursió 29/07:  20,00 € 

 
Descompte del 10% per al germà/ns petit/s (Obligatori acreditar-ho amb el llibre de família). 
Servei d’acollida i recollida gratuït.  
 

TARDES DE 13h a 15h: SUPLEMENT DE 15h a 17h: 


 Tot el curs amb carmanyola portada de casa:   95,00 € 
 Tot el curs amb servei de càtering:                170,00 € 
 

 
70,00 € 



USUARIS ESPORÀDICS: 

 Amb carmanyola portada de casa:               5,00 € 

 Amb servei de càtering:                                  9,00 € 

 
 

6,00 € 



Quantitat dipositada en concepte 

de reserva de plaça (mínim 40 €): 

…………………………………………………… 
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DRETS I DEURES DE L’ALUMNE I DEL CENTRE 

1. El present document té caràcter contractual entre el centre i l’alumne, essent intransferible a 
tercers la condició d’alumne. 

2. L’alumne (o en el seu cas, els pares, mares o tutors), reconeix haver estat informat sobre el 
contingut, objectius i modalitat del curs, el sistema d’atenció pedagògica, el preu del curs, la forma 
de pagament, i la resta de qüestions administratives i docents. 

3. Universal Acadèmia es reserva el dret d’anul·lació del curs per manca de quòrum mínim d’alumnes, 
en el seu cas, fent la devolució a l’alumne de l’import satisfet. 

4. L’alumne es compromet a satisfer íntegrament el preu del curs abans del 18 de juny.  
5. L’impagament de la totalitat del curs podrà facultar al centre per a resoldre anticipadament aquest 

contracte i no retornar l’import de la reserva feta per l’alumne. 
6. L’alumne es podrà donar de baixa abans de l’inici del curs, però en aquest supòsit no tindrà dret a la 

devolució de la quantitat abonada. La baixa desprès de que el curs hagi començat no suposarà la 
devolució de l’import del curs abonat, excepte per causes greus justificades i degudament 
acreditades. 

7. Les dades proporcionades per l’alumne formaran part dels arxius propietat d’Universal Acadèmia – 
Piedad Moreno Arredondo. L’alumne té dret, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), a conèixer, rectificar o cancel·lar la 
informació facilitada, un cop finalitzada la prestació docent. L’alumne podrà rebre notícies i ofertes 
del seu interès en relació a aspectes relacionats amb la seva formació.  
 

- En cas que l’alumne hi renunciï, caldrà que ho comuniqui expressament a Universal 
Acadèmia marcant aquesta casella  
 

8. L’alumne (o en el seu cas, els pares, mares o tutors), autoritza expressament a la captació d’imatges 
durant el desenvolupament del curs. Aquestes imatges podran ésser utilitzades per a finalitats 
promocionals d’Universal Acadèmia (ja sigui material imprès –com tríptics promocionals– o medis 
digitals –com google, web o facebook–), sense que l’alumne tingui dret a rebre cap tipus de 
contraprestació.  
 

- En cas de que no vulgueu acceptar l’ús de les vostres imatges, marqueu aquesta 
casella  
 

9.  La signatura d’aquest document autoritza explícitament a sortir fora del recinte escolar i fer     
·excursions. 

 

ACCEPTAT I SIGNAT 
Llegit, acceptat i conforme dels meus drets i deures (i en rebo còpia). 

 
  

 Nom i cognoms: (pare, mare o tutor/a legal) ....................... 

 ………………………………………………………………………. 

 DNI: ................................................................... 

  

 

Signatura 

 

 

  

 

Segell d’UNIVERSAL ACADÈMIA: 

 

 

 

 

Data: 

 


