
 INSCRIPCIÓ CURS 2019-2020 – TALLER EDUCACIÓ EMOCIONAL  

Dades personals del participant: OMPLIR EL FORMULARI EN MAJÚSCULES  
 

 Nº Inscripció: 
 

      
      

Nom  Cognom 1  Cognom 2  
      
    

Nº DNI  Cat Salut               
    
        

Domicili:  Escala  Pis  Porta  
        

 
 
 

Telèfons de contacte 

    

Casa  Feina  
    
    

Pare  Mare  
    

    

Curs 
 

e-mail (omplir en majúscules) 
 

    
     

Ha fet anteriorment TAEE al CIM? SI  NO   

     

Oferta de Tallers 2019-2020. Inici 1 d’octubre. Senyaleu amb una X l’opció de TAEE que voleu: 

TALLERS HORARIS 
QUOTA 
NO SOCI 

MENSUAL 
X 

QUOTA 
SOCI 

MENSUAL 
X CURSOS OBSERVACIONS 

Taller Educació Emocional ALUMNES 
+ 1 sessió per a pares al final de taller 
al Juny 

DIMARTS 
12:00 a 13:00 

45,00€ 

 

40,00€ 

 
Tots els cursos 
a partir de P4 

 
  

  

Taller Educació Emocional per a 
FAMÍLIES  
4 sessions de TAEE per als pares, 
gestió de les emocions a casa (cada 2 
mesos; novembre, gener, març i maig) 

Horari 
adaptat als 

PARES-MARES 
participants 

15,00€ 
per sessió 

 

10,00€ 
per sessió 

 Pares i Mares 
de tots els 
cursos a partir 
de P4 

Aquesta opció 
està condicionada 
a un total de 10 
famílies 

  

  

Pagament del Taller: 

 IBAN  NÚMERO DE COMPTE 

Domiciliació Bancària                              

 

Banc/Caixa   Signatura Titular del Compte 

Titular del compte  

DNI Titular  

 

Reserva de plaça per ordre de recepció. 

 

Condicions i acceptació de normes de taller al revers d’aquesta fulla d’inscripcions  

CONDICIONS DEL TALLER 

PAGAMENT DEL TALLER I DEVOLUCIONS 



 

1. Els cobraments son mensuals i es realitzarà dins dels 5 primers dies del mes corresponent al venciment del rebut. Podeu 

realitzar per domiciliació bancària, o bé fent una transferència a:  

 

 

 

(Recordeu especificar el nom i cognoms de l’alumne a l’hora de fer l’ingrés mitjançant transferència) 

2. En cas de rebut retornat aplicarem un recàrrec de 3€. 

3. En el cas de no domiciliar el pagament i passat el dia 5 sense rebre el pagament mitjançant transferència, l’infant no podrà 

continuar assistint al Taller i serà donat de baixa. 

 
DURADA I CONDICIONS DEL TALLER 

 

4. El taller d’educació emocional serà d’octubre a juny.  

5. Els tallers tenen un mínim d’assistent per poder dur-se a termini. 

6. En cas que un infant , reiteradament, distorsioni la dinàmica de l’activitat podrà ser donat de baixa, previ acord de la Junta 

Directiva a petició dels facultatius que imparteixen els tallers. 

BAIXA DEL TALLER 

7. Per donar-se de baixa d’un taller, s’haurà de comunicar per escrit signat a l’AMPA abans del dia 20 del mes anterior a la 

baixa. No s’acceptarà cap baixa fora de termini, ni per altre via de comunicació que no sigui per escrit i signat per algun dels 

tutors del alumne. 

8. En cap cas es reintegrarà import per a baixes a meitat d’un mes, o si s’ha participat només a una sessió. 

9. La no assistència al taller no eximeix del pagament del taller. 

RECOLLIDA DE DADES 

10. Les dades recaptades, conforme a l'art.7 del RGPD, en el present document, seran inclosos en un fitxer denominat TAEE, 

inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i la titularitat de les quals 

pertany a AMPA ESCOLA JESUS MARIA BADALONA, (d'ara endavant “Responsable del Fitxer”) amb CIF:G58012287. 

Aquestes dades seran Emmagatzemades en el nostre fitxer durant el temps que duri la nostra relació convinguda. La 

finalitat d'aquesta recollida és la gestió administrativa de les dades personals, així com la gestió dels serveis rebuts. En 

conseqüència, Vostè. dóna, com a titular de les dades, el seu consentiment i autorització al Responsable del Fitxer per a la 

inclusió dels mateixos en el fitxer amb anterioritat detallat. En el cas que Vostè., com a interessat o afectat, no doni el seu 

consentiment per a aquesta automatització, això podria afectar ales nostres relacions de la següent manera: Impossibilitant 

la nostra gestió administrativa. El titular de les dades declara estar informat de les condicions i cessions detallades en la 

present clàusula i, en qualsevol cas, podrà exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició 

(sempre d'acord amb els supòsits contemplats per la legislació vigent) dirigint-se a AMPA ESCOLA JESUS MARIA BADALONA, 

amb adreça C/ LEPANTO 3,  089124 BADALONA (BARCELONA), indicant en la comunicació EXERCICI DE DRETS; o bé i amb 

caràcter prèvia a tal actuació, sol·licitar amb els mateixos senyals que li siguin remesos els impresos que el Responsable del 

Fitxer disposa a aquest efecte. 

 

 

 

 

 

 

AMPA ESCOLA JESUS MARIA BADALONA  

ES77 0081 1770 3100 0100 8909 

 

JUSTIFICANT D’ACCEPTACIÓ – He llegit i accepto les condicions del curs 

Nom i Cognoms de l’alumne/a  
 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor de l’alumne  
 

    

   

Signatura: Data  

 


