
Per a qualsevol informació addicional, contacteu amb ClauTIC al telèfon: 616297637 o a info@clautic.com 

FULL DE MATRÍCULA CURS 2022-2023

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms: 

Data de naixement:  

e-mail (+ 14 anys):

Telèfon (+ 14 anys): 

Adreça: 

Població:  

CP:

Al·lèrgies:

Autorització per a marxar sol/a al finalitzar l’activitat? 

SI autoritzo NO autoritzo

Nom: 

Cognoms: 

Mòbil de contacte: 

e-mail:

Dades familiars (pare/mare/tutors legals) 

Nom: 

Cognoms: 

Mòbil de contacte: 

e-mail:

Dades acadèmiques 

Centre escolar en el que estudia: 

Dades del curs/os 

Matrícula: 50€/anuals que es carregaran a principis de juliol en el cas d'alumnes de continuïtat, i en el 
moment de formalitzar la inscripció en el cas de nou alumnat.

Dades bancàries de la persona titular del compte on es carregaran els rebuts: 

Nom i cognoms _________________________________________________________________________________ 

DNI Titular compte bancari _____________________  Signatura _____________________ 

Núm. Compte – IBAN 24 posicions començant per ES

(NO CAL EMPLENAR AQUEST APARTAT EN CAS DE SER EL MATEIX QUE L’ANY ANTERIOR)

E S 

Tipologia de pagament: Pagament recurrent Pagament puntual 

CURS DIA HORARI IMPORT 

Curs: 



FULL DE MATRÍCULA CURS 2022-2023

Per a qualsevol informació addicional, contacteu amb ClauTIC al telèfon: 616297637 o a info@clautic.com 

MODALITAT I CONDICIONS DE PAGAMENT 

La inscripció es farà efectiva entregant aquest formulari signat a ClauTIC i les places es reserven per ordre de lliurament.  

L'import del curs s’abonarà de forma mensual (en els primers 7 dies de cada mes) a través d'un rebut domiciliat a compte 
o trimestralment en cas de fer l’abonament en metàl·lic. La matrícula i la primera mensualitat es carregaran al juliol en
concepte de reserva de plaça o bé en el moment de formalitzar la matrícula. Aquest import no és retornable.

El pagament de la mensualitat no representa el pagament de les hores lectives del mes, sinó que el preu total del 
curs acadèmic es que divideix mensualment. En cas de devolució del rebut bancari, el client, abonarà les despeses
bancàries derivades. 

La matriculació a les activitats/cursos de ClauTIC implica estar d’acord amb el calendari, els preus de l’ensenyament i 
dels serveis que ofereix el centre, així com acceptar les condicions de pagament establertes. 

ANNEX INFORMATIU SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades personals indicades s’incorporaran a un fitxer de dades responsabilitat del centre educatiu CLAUTIC SL amb 
CIF B42951442, i que té per objecte l’adequada organització i prestació de les diferents activitats i serveis desenvolupats 
per aquest centre educatiu. En cap cas s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni es comunicarà 
cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense autorització expressa. 
De conformitat amb la llei (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, de 27 de abril de 2016. Podeu exercir gratuïtament 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb el propi centre, per mitjà d’una carta 
remesa a l’adreça Av. Rambla Catalunya 2, locals 1 i 5 08397 Pineda de Mar o per email a l’adreça info@clautic.com

Si autoritza No autoritza 

1. Autoritzo, que en cas de ser necessari les dades de salut del meu fill/a que proporciono es facin servir de
forma adequada amb la finalitat de dur-ne a terme una bona cura i protecció, i es cedeixin en aquells 
casos pertinents als serveis sanitari (CAP, hospital,etc.).

Igualment, garanteixo la veracitat de les dades personals proporcionades i em comprometo a comunicar 
qualsevol actualització.

2. El centre ClauTIC publica de forma regular articles i fotografies en el seu lloc web, en blogs que fan
els/les alumnes en els diferents cursos i a les diferents xarxes socials. Tant en les publicacions 
esmentades anteriorment com en els webs s’inseriran diferents fotografies i/o vídeos que recolliran les 
activitats vinculades al Centre. És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin de 
manera accessòria les imatges d’alguns/es alumnes del centre duent a terme diverses activitats. Per aquest 
motiu, i en previsió que el seu fill/a pogués aparèixer en alguna fotografia i/o vídeo, demanem que hi doni el 
seu consentiment.

3. Autoritzo expressament a ClauTIC a enviar de manera puntual informació, activitats i publicacions.

Signat a ________________________ , a ___ de ________ de 2022 

Nom Pare/Mare/Tutor legal: _________________________________  

D.N.I.:

Si autoritza No autoritza 

Si autoritza No autoritza 
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