FULL D’INSCRIPCIÓ
CURS 2018-2019

Codi fitxa: ................
DADES ALUMNE/A
Nom i llinatges:

DNI:

Data de naixement:
Població:

Domicili:
Telèfon:

Correu-e:

ACTIVITATS MATRICULADES
Activitat:

Especialitat:

1.
2.
3.
4.
5.

DADES D’UN DELS PARES / TUTOR LEGAL, PER A LA COMUNICACIÓ DEL CENTRE AMB LA FAMÍLIA
Nom i llinatges:
Telèfon:

Correu-e:

EN CAS DE PARES SEPARATS AMB CUSTÒDIA COMPARTIDA: Acreditació documental (en cas d’alumnes menors d’edat)

DADES DE CONTACTE DEL PARE / MARE NO INDICAT ABANS
Nom i llinatges:
Telèfon:

Correu-e:

AUTORITZACIONS
ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

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

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Informació sobre les activitats, matrícules, sortides, butlletins informatius, etc.
ENVIAMENT DE MISSATGES DE TEXT (SMS)

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

Únicament per avisar si s’anul·la alguna classe, activitat, etc.
ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

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

Voleu l’assegurança d’accidents per a aquest curs per 7,8 €?
NOTA: A l’activitat de dansa en família, l’assegurança és pel fillet/a, no per l’acompanyant.

DRETS D'IMATGE

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

SI

NO

Autoritzau a l’EMEA a disposar dels drets d’imatge de les fotografies i vídeos que sorgeixin de les activitats
pròpies de l’Escola?
SORTIDES

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

SI

NO

En cas de ser pare o mare d’un/a alumne/a menor d'edat, autoritzau que participi als actes que organitzi
l’EMEA fora de l’horari propi de l’activitat (festivals, audicions, visites pedagògiques i culturals, etc.)? L’EMEA
informarà d’aquests actes quan els alumnes hi hagin de participar.
TRASLLAT AL CENTRE DE SALUT MÉS PROPER (En cas d'accident lleu)

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

SI

NO

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Titular:

DNI:
Autoritz el càrrec de les quotes de l’EMEA corresponents al curs 2018-2019 al compte:

IBAN:

Núm. de compte:

La signatura d’aquest document d’inscripció implica l’acceptació de totes les normes del centre.
(signatura)

Sant Lluís, ....... de .................. de 20......

INFORMACIÓ D'INTERÈS:
•

El full d’inscripció ha de presentar-se a l’oficina d’Educació de l’Ajuntament de Sant Lluís o al correu
electrònic emea@ajsantlluis.org (en aquest darrer cas, la fulla s’ha de signar i enviar escanejada).

•

La formalització de la matrícula no garanteix obtenir plaça. Els alumnes que no tenguin plaça, passaran
a formar part d’una llista d’espera. Si es produeixen vacants durant el curs, s’oferiran per ordre.

•

La matrícula ha d’abonar-se a partir del mes en que l’alumne/a obtengui plaça.

•

Les baixes s’han de notificar a la Secretaria de l’EMEA abans del dia anterior al primer dia de classe de
l’activitat dins del mes que es vulgui donar de baixa. En cas contrari, la baixa no serà efectiva fins al
mes següent al desitjat.

•

Donar-se de baixa suposa perdre la condició d’antic alumne/a de cara a la matrícula del curs següent.

•

El curs passat es va crear l’Associació de Mares, Pares i Alumnes (AMPA) de l’EMEA. Per informar-vos
i/o fer-vos sòcies o socis (15 € / any per família), hi podeu contactar a ampa.emea@gmail.com.

•

A les xarxes socials de l’EMEA podeu trobar informació, imatges i vídeos de les activitats de l’escola:
Facebook: https://www.facebook.com/emeasantlluis/
Instagram: https://www.instagram.com/emea_santlluis/ (@emea_santlluis)
Youtube: Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics - EMEA
Blog: http://emeaajsantlluis.blogspot.com.es/

