
    

 

Horaris i preus d’Anglès Extraescolar amb My Extra English curs 2021-2022: 

Es podrà escollir fer només un dia, encara que recomanem fer dos per afavorir 

l'aprenentatge dels alumnes. En cas d'escollir només un dia, indiqueu quin 

és:____________________ 

Al Desembre i al Maig els hi proporcionarem informes sobre el progrés dels seus fills/es a 
l'activitat d’anglès. 

 
En cas de qualsevol dubte, si us plau, posar-vos en contacte per correu electrònic o 

WhatsApp a: 

robin@excellentenglish.es / 660899692 

DADES PERSONALS: 

NOM I COGNOMS D L'ALUMNE __________________________________________________ 

CURS  ___________ DATA NAIXEMENT______________ 

ADREÇA _____________________________________________ 

POBLACIÓ __________________________  CODI POSTAL _____________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________ 

TELÉFONS DE CONTACTE ____________________________________________      

ETS SOCI DE L'AMPA/AFA?         SI NO 

FULL D’INSCRIPCIÓ  
EXTRAESCOLAR D'ANGLÈS 

ACTIVITAT CURS HORARI DIES PREU 
MENSUAL

Marqueu 
l'activitat 
escollida

My Art Club* I3/I4/I5 17:00-18:15h DILLUNS I DIMECRES 40€

Primary English 1º/2º 17:00-18:15h DILLUNS I DIMECRES 40€

Primary English 3º/4º 17:00-18:15h DIMARTS I DIJOUS 40€

Primary English 5º/6º 17:00-18:15h DIMARTS I DIJOUS 40€



DADES BANCÀRIES: 

Nom i cognom del pagador:_______________________  Nom de l'alumne: _____________________     

Les xifres del número de compte:  

                IBAN                 Entitat Oficina    D.C.  Número de compte 

  

 AUTORITZO    NO AUTORITZO   

 que el meu fill/a marxi sol/a del centre a l'hora de l'acabament de l'extraescolar. 

OBSERVACIONS QUE EL PROFESSOR/A HAURIA DE SABER SOBRE L’ALUMNE: 

 

AUTORITZACIÓ SOBRE DRETS D' IMATGE I LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

Autoritzo que l' imatge del meu fill/a pugui aparèixer a les fotografies i/o vídeos corresponents a les 

activitats d’anglès extraescolars i puguin publicar-se al lloc web de My Extra English i a les seves xarxes 

socials, així com a publicacions d' àmbit promocional, educatiu i cultural, NO comercial, de l'entitat. 

SI    NO 

I per deixar-ne constància i assorteixi efectes, signo la present autorització a l’empara del que es 

disposa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades. 

.........de...............................de 2020     (SIGNATURA) 

E S - - - -

Cal que envieu aquest full complimentat per correu a: 

info@myextraenglish.com  

mailto:info@myextraenglish.com
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