
                                             

 

FULL D’INSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 

DADES ALUMNE 

Nom i cognoms : ………………………………………………………………………….................................……….…. 

Data de naixement : ………………………………Centre escolar:………………………………………………………….. 

Adreça : …………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Codi Postal: …………………………….. Localitat …………….…………..…………..…………………………………………. 

DNI ……………………………………………Núm.targeta sanitària…………………………………………………………….. 

Aficions ………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

Al·lèrgies ......................................................................................................................................... 

Perquè l’activitat sigui més efectiva, a ser possible ens poden indicar aspectes a destacar de 

l’alumne com el comportament, seguiment classes, actitud, TDA, dislèxia, etc 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Dades de l’alumne  (Indiqueu amb una creu l’activitat) : 

       Método Wits     CURS :       ES QUEDA AL MENJADOR:   SI               NO 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

DADES GENERALS MARE O PRIMER TUTOR/A LEGAL // DADES ALUMNE MAJOR D’EDAT 

Nom i cognoms :………………………..…………………………………….......………………………………………………….  

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

Telèfon 1 : …………………………………………………Telèfon 2 : …………………………………………………………….. 

DADES GENERALS PARE O SEGON TUTOR/A LEGAL // DADES 2ª PERSONA ALUMNE MAJOR 

D’EDAT 

Nom i cognoms :………………………..…………………………………….......………………………………………………….  

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

Telèfon 1 : …………………………………………………Telèfon 2 : …………………………………………………………….. 

 SIGNATURA 

…………………………………………………  Terrassa, ………… de……......…………….2020 

 



 

 

 

   
 

 

 PAGAMENT :    

ACCEPTO : En cas de baixa, em comprometro a notificar la voluntat d’efectuar la Baixa del servei 

mitjançant correu electrònic a la direcció ajb111492@gmail.com abans del dia 20 del mes 

anterior al qual es sol·licita la Baixa.  En cas d’avís amb posterioritat a la data en qüestió, em 

comprometro a realitzar l’abonament de la totalitat del mes al qual es sol·licita la baixa, podent 

durant aquest termini seguir assistint a l’activitat o activitats amb normalitat. 

ACCEPTO_: accepto i em comprometro a realitzar el pagament segons l’opció escollida entre el 

dia 1 i el dia 5 de cada mes, realitzant sempre el pagament per avançat a principis de mes en 

que es realitza el servei.  

           

      TRANSFERENCIA BANCARIA CTA. ES51 0081 5584 9700 0113 0014    

   

Indiqueu mail per enviar factura : ………………………………………………….…………………………… 

          

 Signatura del titular……………………………………………………… 

     

     Terrassa, …………….de ………………..……………………2020 

 

  

Us informem que les vostres dades, d’acord amb la Llei de protecció de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat METODO 

WITS amb CIF 45473741G ............., amb domicili.......TERRASSA..... Podeu exercir els vostres drets, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per 

escrit al correu electrònic terrassa@metodowits.com 

mailto:ajb111492@gmail.com

