
   
 

Jo__________________________________________               __ amb DNI nº_____________________, autoritzo que el meu 
fill/a_______________________________________                                            __ assisteixi a les activitats extraescolars  i certifico amb la meva signatura 
l’autenticitat de les dades que apareixen en aquest document.  
 
Cambrils, _____ de _____________         de 20____ 

 

 

DADES ALUMNE 
Nom i cognoms  DNI  

Activitat: DOS DIES SET (2h)                               ACTIVITAT DIVENDRES (1h) Curs  

DADES MARES, PARES o TUTORS 
Nom i cognoms TUTOR 1  DNI  
Nom i cognoms TUTOR 2  DNI  
Adreça  Població  
Correu electrònic  TUTOR 1 

 

 Telèfon  
Correu electrònic  TUTOR 2 

 

 Telèfon  

INFORMACIÓ MÈDICA 
Pateix alguna malaltia crònica, intolerància o al·lèrgia? SI  NO  Quina:  

PERSONES AUTORITZADES  (Persones que podran recollir a l’alumne en cas de no anar les mares/pares o tutors legals) 
Nom i cognoms Relació amb l’alumne Telèfon Observacions  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

DADES DEL CURS 

Nom del creditor (Creditor’s name):    ESCOLA INNOVA SALOU S.L. Identificador del Creditor (Creditor identifier): ESB55609788 

Adreça (Address): C/ Via Augusta Nº16 Local 1 y 2 43840 Salou Província – País(Town - Country): Tarragona Espanya 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu (A) a l'Escola Innova a enviar ordres a la vostra 
entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord 
amb les instruccions de l'Escola Innova. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els 
termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 
setmanes a partir de la data en què es va debitar en el vostre compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat 
financera. 

By signing this mandate form, you authorise (A) the Escola Innova to send instructions to your bank to debit your account and (B) 
your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Escola Innova. As part of your rights, you are entitled 
to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

DADES DEUTOR/ Information of the debtor 

Nom de l’alumne i DNI/Passaport:  

Name and DNI/Passport: 

Nom del deutor i DNI/Passaport: 

Debtor’s name and DNI/Passport: 

Adreça del deutor:  

Adress of the debtor 

Codi Postal - Població – Provincia - País:  

 Postal Code - City – Town - Country: 

BIC (pot tenir 8 u 11 posiciones): 

BIC (up to 8 or 11 characters) 

Número de compte de càrrec – IBAN (a Espanya consta de 24 posicions començant sempre per ES): 

Account number IBAN (Spanish IBAN of 24 positions always starting ES) 

Tipus de pagament:                                                                                                                          Pagament Recurrent                                   Pagament únic 

Type of païment                                                                                                                                 Recurrent payment                                      One-time payment 

 

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT. All gaps are mandatory 

UNA VEGADA SIGNADA, AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ S’HA DE LLIURAR A LA GESTIÓ ACADÈMICA DEL CENTRE PER A LA SEVA CUSTÒDIA.             
Once this mandate has been signed, must be sent to creditor for storage 

 



   
 

Jo__________________________________________               __ amb DNI nº_____________________, autoritzo que el meu 
fill/a_______________________________________                                            __ assisteixi a les activitats extraescolars  i certifico amb la meva signatura 
l’autenticitat de les dades que apareixen en aquest document.  
 
Cambrils, _____ de _____________         de 20____ 

 

 

PREU ACTIVITATS DOS DIES SETMANA  (EFFECTIVE ENGLISH I ENGLISH HEROES)  : 54€/mes (Soci) 58€/mes (No soci)  

PREU ACTIVITATS DIVENDRES 1 h (STORYTELLING, SPEAK UP! ENGLISH CORNER)  : 29€/mes (Soci) 33€/mes (No soci) 

1. Escola Innova realitzarà la gestió dels rebuts, els quals seran efectius per trimestres  
- 1ª Rebut - Primera setmana de Novembre (Es facturaran els mesos d’octubre, novembre i desembre)  
- 2ª Rebut - Primera setmana de Gener (Es facturaran els mesos de gener, febrer i març) 
- 3ª Rebut - Primera setmana d’abril (Es facturaran els mesos d’abril i maig) 
 

2. En el preu de les activitats estan inclosos els materials necessaris per realitzar l’activitat. 
3. S’han d’enviar complimentada tota la documentació a info@escolainnova.com. També la podeu portar de forma presencial al 

c/Via Augusta, 16 de Salou. Per qualsevol dubte poden trucar al 977083551. 
4. El curs iniciarà el dia 4 d'octubre del 2021  i finalitzarà el dia 3 de juny del 2022. 
5. Les baixes s’han de formalitzar per escrit a info@escolainnova.com i abans de l’inici del trimestre.  
6. Escola Innova posarà a disposició una eina informativa directa amb les famílies per tal de mantenir-les informades i també puguin

exposar els seus dubtes i inquietuds. També tindran a la seva disposició un espai web on mensualment publicarem totes les novetats 
envers als grup (fotografies, vídeos i text explicatiu de les activitats que realitzem dins de l’aula). 

7. Escola Innova, com a centre preparador i Pretesting oficial de Cambridge núm. 4667 es compromet a fer una formació de qualitat i 
innovadora, on els alumnes pugui assolir un nivell lingüístic qualitatiu, significatiu, i alhora, gaudir de l’activitat de forma divertida i 
enriquidora.  

8. La inscripció a les activitats extraescolars implica estar d’acord amb els preus de l’ensenyament, dels serveis i activitats 
complementàries del Centre i acceptar les condicions de pagament establertes per la direcció del centre. 

 

 

 

DADES DEL CURS 

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació bàsica) 

De conformitat amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia del 
drets digitals, de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Responsable ESCOLA INNOVA SALOU, S.L. 

Finalitat Recollida de les dades  per l’adequada organització i prestació de les diferents activitats i serveis desenvolupats 
per aquest Centre Educatiu. 

Legitimació Interès legítim 

Destinataris  No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE 

Enviament de butlletins i 
comunicacions comercials 

Autoritzo a que les dades facilitades  puguin  ser utilitzades per l’enviament  de comunicacions i 
Newsletters, per mitjà de medis electrònics. 

 

Consentiment exprés per l’ús del 
Dret d’Imatge de menors d’edat. 

Dono el meu consentiment exprés per l’ús del Dret d’Imatge del meu fill/a  i cedeixo tots els drets 
d’imatge per al tractament i utilització de les imatges i vídeos realitzats, sense limitació en el temps, 
podent ser publicats als mitjans de promoció habituals de ESCOLA INNOVA SALOU, S.L. L’única 
excepció i limitació són d’aquelles utilitzacions que puguin atemptar al Dret de l’Honor en els termes 
previstos per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de Protecció Civil al Dret de l’Honor, la Intimitat 
Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. 

 

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  
www.escolainnova.com 

Signatura del pare, mare o tutor 
legal. 

Com a prova de conformitat amb lo que s'ha manifestat sobre el tractament de les meves dades personals o, si 
escau, de la persona a qui represento, signo la present. 

 
 

mailto:info@escolainnova.com
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