
 Retalla aquesta butlleta i fes-la arribar a Secretaria per fer la teva inscripció

Inscripció curs 20-21 - Anglès Extraescolar Jesús Maria Badalona
Nom    Cognoms

Data de
naixement

Codi
postal
E-mail E-mail
alumne pare/mare
  
        

SI NOHa fet anteriorment anglès extraescolar a Merit School?

Té germans inscrits a
extraescolars amb Merit School? Dies HorariSI NO

Adreça

Població Telèfon
casa

PAGAMENT 
DEL CURS 

Telèfon
mòbil

Pare
Mare

Banc/Caixa

Titular del cte.

DNI titular 

Badalona, _______de _______________________ de 2019.

Signatura Titular del Compte

MENSUAL 3 PAGAMENTS 2 PAGAMENTS 1 PAGAMENTMarqueu l’opció         de pagament del curs

Domiciliació bancària
IBAN NÚMERO DE COMPTE

Reserva de plaça per ordre de recepció: mitjançant e-mail, extraescolars@meritschool.com també es pot lliurar a la 
Secretaria del Col·legi.

FORMES DE 
PAGAMENT

HORARIS Educació Infantil:      dimarts i dijous 
Educació Primària (CI, CM i CS):      dimarts i dijous
Ed. Secundària:         dilluns i dimecres            

Import del curs:  des de 420,50 € 
Inscripció al curs:   Curs de 2 hores setmanals 

Mensual (principi de cada mes) (octubre a maig)

3 pagaments (octubre, gener i abril)

2 pagaments (octubre i febrer)

1 pagament (octubre)

58,00 €
145,00 €
213,15 €
420,50 €

464,00 €
435,00 €
426,30 €
420,50 €

Quota TOTAL CURS

1r Trimestre:
2n Trimestre:
3r Trimestre:

CALENDARI
EXTRAESCOLAR

17.15 - 18.15

17.15 - 18.15

17.15 - 18.15

58 €

· En cas de no marcar cap opció de pagament en el full d’inscripció, s’efectuarà el pagament mensual.
· Els grups es formen per nivell amb un mínim de 8 i un màxim de 15 alumnes.
· Es cobrarà la inscripció al curs en el moment d’entregar la Fitxa de preinscripció.
· La Direcció del Col·legi es reserva el dret de no iniciar o cancel·lar els grups que no tinguin el mínim establert. En aquest cas es retornarà l’import de la 

inscripció.
· El material del curs (llibre i quadern d’exercicis) no està inclòs.
· Reserva de plaça per ordre de lliurament a recepció.
· Els germans d’un alumne tenen un 5% de descompte addicional.

des del dilluns 5 d'octubre fins al divendres 18 de desembre 
des del dilluns 4 de gener fins al divendres 2 d'abril
des del dimarts 13 d’abril fins al divendres 28 de maig

ANGLÈS EXTRAESCOLAR CURS 2020-21 
EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA

General Weyler 103-107
93 383 73 37

extraescolars@meritschool.com



PAGAMENT DEL CURS I DEVOLUCIONS
• Als alumnes que anul·lin la inscripció abans de l’inici de les classes,

se’ls retornarà l’import pagat menys 30€ per despeses administratives.
Passada la data d’inici del curs no es reintegrarà cap pagament
efectuat.

• La resta del pagament es realitzarà dins dels 10 primers dies del mes
corresponent al venciment del rebut. El podreu realitzar per domiciliació 
bancària, o bé fent una transferència a:

PALBEN FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.
ES81 0081 0084 15 0001587166

(Recordeu especificar el nom i cognoms de l’alumne a l’hora de fer 
l’ingrés al banc)
• En cas d’escollir el pagament mensual, serà obligatori realitzar-lo per

domiciliació bancària.
• En cas de rebut retornat aplicarem un recàrrec de 3 €.
• L’import del curs no inclou el material.

BAIXA DEL CURS
Si per qualsevol motiu un/a alumne/a volgués anul·lar la matrícula abans 
de la finalització del curs, haurà de notificar-ho a extraescolars@merits-
chool.com, signant el corresponent document. 
La no assistència a classe no eximeix del pagament del curs i l’anul·lació 
de la matrícula serà efectiva a partir del dia en què se signi aquest 
document a secretaria i s’haurà de fer efectiu el pagament dels rebuts 
pendents, en cas que n’hi hagués, segons import mensual. 
En cap cas es reintegrarà l’import abonat, un cop hagi començat el curs. 

LLIBRES

• Merit School adquireix els llibres a través d’IBERLIBROS tot i que no
és obligatori adquirir-los aquí.

• El pagament dels llibres es realitzarà per domiciliació bancària.

COMUNICACIÓ

Merit School utilitza com a mitjà de comunicació amb els seus alumnes i 
clients, cartes, telèfon, e-mail i missatges a mòbils.

RECOLLIDA DE DADES
Les seves dades de caràcter personal han estat recollides d'acord amb 
el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, del 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 de les mateixes.

L’informem que aquestes dades estan emmagatzemades en un fitxer 
propietat de PALBEN FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.
D'acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets ARCO (accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició) de manera gratuïta mitjançant un 
correu electrònic a rgpd@meritschool.com o bé per carta a 
General Weyler 103-107, 08912 Badalona.

AUTORIZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, 
publicacions i accions comercials que pot realitzar PALBEN FORMACIÓN 
Y CONSULTORÍA, S.L. i la possibilitat que en aquests puguin aparèixer 
les seves imatges durant la realització dels serveis contractats.

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la 
Constitució i regulat per la Llei 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a 
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglamento 
General de Protección de Datos relatiu a la protecció de les persones 
físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquests (RGPD).

PALBEN FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L., demana el consentiment 
als clients per poder publicar les imatges en les quals apareguin 
individualment o en grup que amb caràcter comercial es puguin realitzar 
als clients, en les diferents seqüències i activitats realitzades a les 
nostres instal·lacions i fora de les mateixes en activitats contractades 
amb la nostra empresa.

JUSTIFICANT D’ACCEPTACIÓ - He llegit i accepto les condicions del curs
Nom i Cognoms de l’alumne/a:

Nom i Cognoms del signant i no és el mateix alumne:

Signatura: Data:

CONDICIONS DEL CURS


