
 

 

 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ CURSOS DE 

L’ESCOLA D’ADULTS - CURS 2021-2022 

Nº 
 

 
 

DADES PERSONALS ALUMNE/A 
DATOS PERSONALES ALUMNO / STUDENT'S PERSONAL DATA 

NOM / NOMBRE / NAME  

COGNOMS / APELLIDOS / SURNAME  

DNI – PASSAPORT / PASAPORTE / PASSPORT   

NACIONALITAT / NACIONALIDAD / NATIONALITY   

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE 
NACIMIENTO / BIRTHDATE 

 

 _____ / _____ / __________ 

ADREÇA / DIRECCIÓN / ADDRESS  

POBLACIÓ / POBLACIÓN / TOWN  

TELÈFON / TELÉFONO / PHONE  

CORREU ELECTRÒNIC /CORREO 
ELECTRÓNICO/ EMAIL 

 

 
 

REPRESENTANT LEGAL (PARE / MARE /TUTOR)  
Omplir si l’alumne és menor d’edat  / Rellenar si el alumno es menor de edad 
NOM / NOMBRE / NAME  

COGNOMS / APELLIDOS / SURNAME  

DNI – PASSAPORT / PASAPORTE / PASSPORT  

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO 
ELECTRÓNICO / EMAIL 

 

TELÈFON / TELÉFONO / PHONE – PARE  
O TUTOR 

 

1 



TELÈFON / TELÉFONO / PHONE – MARE  
O TUTORA  

 

 
 

CURSOS D’INSCRIPCIÓ /CURSOS DE INSCRIPCIÓN / ENROLMENT COURSES 
 

AULA D'IDIOMES 
 

 CATALÀ 1   ANGLÈS PRIMÀRIA A1.1 

 CATALÀ 2   ANGLÈS PRIMÀRIA A1.2 

 CASTELLÀ 1   ANGLÈS ESO A2 

 CASTELLÀ 2   ANGLÈS ESO B1 

 ALFABETITZACIÓ 1   ANGLÈS B2 

 ALFABETITZACIÓ 2   ANGLÈS ADULTS INICIAL 

 ÀRAB PRIMÀRIA   ANGLÈS CONVERSA 

 ÀRAB ESO I ADULTS   FRANCÈS ESO 

 
TASTET D’IDIOMES  

  FRANCÈS ADULTS 1 

  FRANCÈS ADULTS 2 

 
AULA DE SUPORT EDUCATIU 
 

 REPÀS PRIMÀRIA 1r, 2n, 3r   REPÀS ESO 1r i 2n 

 REPÀS PRIMÀRIA 4t, 5è, 6è   REPÀS ESO 3r i 4t 
 

AULA TIC 
 

 TALLER TIC PRIMÀRIA 1r, 2n, 3r   ACTIC BÀSIC 

 TALLER TIC PRIMÀRIA 4t, 5è, 6è   ACTIC MITJÀ 

 
AULA LÚDICA 
 

 JOCS DE TAULA   CUINA PER ESO 

 TALLERS ESO   CUINA PER PRIMÀRIA 

 TALLERS PRIMÀRIA   CUINA PER ADULTS 

 
ALTRES 
 

 VOLUNTARIAT   ALTRES 

 
*Se’ls informa que, atesa la situació excepcional de COVID-19, és possible que el seguiment i les classes s’hagin de continuar virtualment.  
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Informació bàsica de protecció de dades personals:  
Responsable del tractament: Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
Finalitat: gestionar la seva inscripció a l’activitat, organització dels serveis, cobrament de quotes i enviament d’informació. 
Legitimació: missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), prestació del servei (art. 6.1.b RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
> Trobareu més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.massanetdelaselva.org 

FORMA DE PAGAMENT / FORMATO DE PAGO / PAYMENT FORMAT 
 

 
 Ingrés o transferència a l’Ajuntament   

Ingreso o transferencia / Deposit or transfer 

 Domiciliació bancària   
Domiciliación bancaria / Direct debit 

 
 

EN EL CAS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA CORE 

CREDITOR 
Referència de l’ordre de domiciliació (NIF/CIF): P1710900J  
Identificador del creditor: ES-P1710900J  
Nom del Creditor: Ajuntament de Maçanet de la Selva 
 
DEUTOR 

NOM del deutor (titular del càrrec)  

DNI o PASSAPORT del deutor  

Adreça  

Codi Postal – Població  

Telèfon  

Identificació del compte – IBAN (24 posicions) 

 

E S   -     -     -     -     -     
 

Tipus de pagament: Recurrent 
 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat per fer 
càrrecs al seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor.  
Com a part dels seus drets, té dret a ser reemborsat per la seva entitat financera d’acord amb els termes i condicions del 
contracte subscrit amb aquesta. Aquest reembors s’haurà de reclamar en un termini de 8 setmanes des de la data en que 
es va realitzar el càrrec en els seu compte. 
 

IDENTIFICADOR DEL DEUTE 

Preu públic  ESCOLA D’ADULTS  

COGNOMS i NOM de l’alumne  
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Signatura / Firma / Signature:                                             Data d’inscripció / fecha de inscripción / Date of enrolment 

 

 

____________________________                                                       _____ de _______________________ de 20_____ 

NORMATIVA /NORMATIVA /REGULATIONS  
CURSOS ESCOLA D’ADULTS DE MAÇANET DE LA SELVA  
              
 
HORARIS 
● Els horaris i els dies dels cursos es poden modificar segons el nombre d’inscrits i la seva disponibilitat horària, 

sempre que les altres activitats programades al centre ho permetin. 
 
COBERTURA DE PLACES VACANTS 
● Les places són limitades i el nombre màxim d’alumnes varia segons el curs o el taller. 
● Les places vacants es cobriran seguint rigorós ordre de la llista d’espera. 
 
PAGAMENT DEL SERVEI 
● El preu dels cursos no inclou llibres i altres materials que pugui demanar el professorat. 
● Les quotes mensuals es cobraran per anticipat durant els deu primers dies del mes.  
● Els cursos es podran començar un cop pagat el rebut. 
 
ALTES I BAIXES DEL SERVEI 
● Per donar-se d’alta durant el curs escolar a l’Escola d’Adults, caldrà omplir el document de sol·licitud 

d’inscripció. Si l’alta es produeix un cop encetat el mes es cobrarà la quota mensual íntegra. 
● Per donar-se de baixa dels cursos abans d’iniciar-se o bé un cop començats, és imprescindible omplir 

l’imprès de baixa que es facilitarà a l’Ajuntament i entregar-lo degudament emplenat i signat allà mateix. Si 
la baixa es produeix un cop encetat el mes es cobrarà la quota mensual íntegra, però si es produeix abans 
d’iniciar el curs o el mes, quedarà anul·lat el cobrament. En cas que no es pugui anar a l’Ajuntament per 
formalitzar la baixa, també serà possible donar-se de baixa per via electrònica mitjançant una instància 
genèrica (que es pot trobar dins les sol·licituds digitalitzades de la seu electrònica).   

● En cap cas s’acceptaran baixes notificades de veu, per via telefònica, per via e-mail o per qualsevol altre 
mitjà que no correspongui al procediment especificat en aquest apartat, procedint en aquest cas al cobrament 
amb normalitat de les quotes corresponents. 

● Un cop formalitzada la baixa, no es podrà assistir més a classe. 
● La no assistència injustificada durant un mes, podrà ocasionar la baixa del centre sempre que hi hagi 

demandes per a la plaça ocupada. En cap cas no es retornarà l’import de les quotes abonades pel temps de 
la no assistència.  

● La baixa d’un alumne d’un taller puntual s’haurà de comunicar per part de la família com a mínim 24 hores 
abans de començar-lo. En cas contrari el contribuent està obligat a pagar el rebut.   

● En cas d’incompliment de pagament, l’Ajuntament farà arribar la notificació al domicili i un cop passat el 
termini voluntari, es tramitarà via executiva. 

 
ALTRA INFORMACIÓ  
● En cas que els alumnes menors d’edat no puguin assistir a classe, cal que els pares ho comuniquin.  
● El centre és un espai de formació, una vegada finalitzades les sessions el professor no és responsable de 

l’alumnat.  
● En cas que un alumne vulgui començar un cop iniciat el curs, serà el professor qui indicarà si és possible 

segons si el nivell s’escau i sempre que no es vegi alterat el funcionament del grup classe. 
● La direcció del centre es reserva el dret d’anul·lar un curs un cop començat, en el cas que el nombre 

d’alumnes no arribi al mínim establert.  
● La direcció del centre resta a la disposició dels alumnes per atendre qualsevol suggeriment o queixa. 
● Podeu fer suggeriments i indicacions de les diferents activitats programades a través del correu electrònic: 

escolaadults@massanetdelaselva.cat 
● Les comunicacions informatives del centre cap als usuaris es realitzaran per: trucada telefònica, correu 

electrònic i Telegram.  
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● Els alumnes i/o pare, mare o tutor legal tindran la possibilitat, prèvia autorització, d’integrar-se en els grups 
de comunicació a través dels que el centre informarà.  

● Es realitzaran certificats d’assistència sempre que es compleixi amb el mínim del 80% d’assistència establert. 
 

AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGE / AUTORIZACIÓN DERECHO DE IMAGEN 
/AUTHORIZATION TO USE PERSONAL IMAGE   

 

L’Escola d’Adults de Maçanet de la Selva demana el consentiment als alumnes majors d’edat o als pares o 
tutors legals (si es tracta de menors d’edat), per tal de poder publicar enregistraments gràfics, sonors o vídeos 
on aparegui la seva imatge o la de la persona a qui representa en activitats del centre. Podran ser emprades 
per l’Escola d’Adults de Maçanet de la Selva i l’Ajuntament de Maçanet de la Selva (publicacions a internet en 
les pàgines corresponents d’aquests dos organismes, publicacions publicitàries, publicacions informatives).  

 
 Autoritzo la captació, reproducció i difusió de la seva imatge 

personal o la de la persona a qui represento 
per part de l’Escola d’Adults i l’Ajuntament de 

Maçanet de la Selva.  
 

No autoritzo 

 
 
Signo el present document, havent llegit i acceptat la normativa de l’Escola d’Adults de Maçanet de la 
Selva 
 
 
 

En representació pròpia  
NOM /nombre/name 

 

DNI / Passaport  

 Com a pare, mare, 
tutor/a legal  
NOM / nombre / name 

 

Amb DNI / Passaport:  

 
Signatura / Firma / Signature:                                                       Data d’inscripció / fecha de inscripción /  

Date of enrolment 

 

 

 

 

____________________________                                                _____ de _______________________ de 20_____ 

 

 
 
Informació bàsica de protecció de dades 
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Responsable del tractament: Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
Finalitat: acreditar l’autorització de dret d’imatge. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: es podran difondre segons els termes anteriorment citats.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 

limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.massanetdelaselva.org.  

COMUNICACIONS / COMUNICACIONES / COMMUNICATION 

 
L’Escola d’Adults de Maçanet de la Selva requereix de les dades de contacte dels alumnes i pare/mare/tutor 
legal ( en cas d’alumnes menors d’edat) per tal de poder transmetre informacions o dades relatives als cursos. 

Les comunicacions sempre es realitzaran amb criteri informatiu i/o relacionat amb el seguiment del curs per part 
de l’alumne. 

Els canals de comunicació són: 

● Telèfon 
● Correu electrònic 
● Grup de Telegram 

 

Signo el present document, havent llegit i acceptat la incorporació de l’aplicació de missatgeria 
instantània Telegram i dono el meu consentiment  explícit per poder ser afegit al grup corresponent de 
classe de l’Escola d’Adults de Maçanet de la Selva, durant el curs 2021-2022. 

 

En representació pròpia  
NOM /nombre/name 

 

DNI / Passaport  

 Com a pare, mare, 
tutor/a legal  
NOM / nombre / name 

 

Amb DNI / Passaport:  

 
Signatura / Firma / Signature:                                                       Data d’inscripció / fecha de inscripción /  

Date of enrolment 

 

 

 

____________________________                                                _____ de _______________________ de 20_____ 

 
 
 
 
 
 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
Finalitat: acreditar l’autorització de dret d’imatge. 
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Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: es podran difondre segons els termes anteriorment citats.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del 
tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.massanetdelaselva.org. 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19 
 
 Jo com a alumne o pare/mare/tutor legal declaro sota la meva responsabilitat : 
 
● Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les 

circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat 
d’educació en el lleure. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no 
són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 
● Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions 

necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible 
amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

 
● Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per als dies que duri l’activitat, en cas 

que així ho requereixi l’equip de dirigents.  
 
● Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut compatible amb la 

simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el 
seu entorn familiar.  

 
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, complir els requisits de salut següents: 
 
● Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 
● No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o 

amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de 
l’activitat.  

 
En cas de patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19, l’alumne, pare, mare o tutor legal 
es fan responsables de consultar els serveis mèdics per valorar positivament i de manera individual la idoneïtat 
de la seva participació en l’activitat.  
 
Signo el present document, havent llegit i acceptat la normativa de l’Escola d’Adults de Maçanet de la 
Selva envers la situació de pandèmia generada per la Covid-19. 
 
 

En representació pròpia  
NOM /nombre/name 

 

DNI / Passaport  

 Com a pare, mare, tutor/a legal  
NOM / nombre / name 

 

Amb DNI / Passaport:  

Signatura / Firma / Signature:                                                       Data d’inscripció / fecha de inscripción /  

Date of enrolment 
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____________________________                                                _____ de _______________________ de 20_____ 
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