
 
FULL INSCRIPCIÓ MOLÍ DE FINESTRELLS 

CURS 2020 – 2021 

Dades personals alumne 
 
Nom i cognoms ........................................................................................................................................ 

Data de naixement ....... /...... /.............    Escola... ................................................................ 

Adreça .......................................................................Població ........................  Codi Postal. ................... 

 
Familiars 
 
PARE/MARE/TUTOR 1 - Nom i cognoms ................................................................................................. 

Mòbil de contacte .........................................................       

Correu electrònic .................................................................................................................................. 

PARE/MARE/TUTOR 2- Nom i cognoms ................................................................................................. 

Mòbil de contacte .........................................................       

Correu electrònic .................................................................................................................................. 

 
Dades del curs Kids&Us  (a emplenar per Kids&Us) 

 
Curs   ...........................  Dia/ hora ..........................   Dia inici classes      ..........................   
Pagament de la matricula    En efectiu el dia .............               Domiciliar 
Pagament del material     En efectiu el dia .............               Domiciliar 
Primera mensualitat               En efectiu el dia .............               Domiciliar  
 
Dades bancàries 
 
Núm. Compte IBAN/BIC .......................................................................................................................... 
Nom del titular del compte ...................................................................................................................... 
 
CONDICIONS DE PAGAMENT: 

• El pagament d'una mensualitat no representa de cap manera el pagament de les hores lectives d'aquest mes, 
sinó el preu total del curs acadèmic dividit mensualment. 

• La baixa per petició pròpia de l'alumne, un cop començat el curs, s'ha de comunicar a la direcció del centre 
Kids&Us, amb una antelació mínima de cinc dies abans de finalitzar el mes. En cas contrari, es meritarà el 
pagament del mes següent fins i tot amb la inassistència de l'alumne. En els casos de petició pròpia, la quota 
corresponent a la matrícula i la quota corresponent al material no es retornarà, excepte en els supòsits 
d'incompliment per part de l'empresa. 

• En el cas de devolució de rebut bancari, el client haurà d'abonar les despeses derivades de la devolució. 
• Preus curs 2020-21. 1 hora set. 61,00,- Eur mes. Curs 90 min/setmana 81,-Eur. Curs 2hores/setmana 97,00,- . 

Material Kids 70,00,-. Material Animal Planet i Fairy Tales 80,00,-. Mensualitat de setembre parcial segons l’inici 
de classes i d’octubre a maig mensualitats senceres. Material es gira el mes de setembre.  

• Les quotes no es veuran modificades en cas que, per adaptar-nos a mesures sanitàries i/o de seguretat, haguem 
de canviar el format de les classes al model íntegrament digital o blended (parcialment presencial, parcialment 
digital). 

Al·lèrgies 
Observacions 
Es disposa d'informació sobre al·lèrgens.  



 
Com ens heu conegut  (marcar amb una x) 
    
O  Familiars  
O  Escola 

O  Premsa 
O  Web/Xarxes socials 

O Haima/English Fun Day 
O Casals

Clàusules de recollida de dades Curs 2020/2021 
  
La persona jurídica responsable del centre educatiu Kids&Us Poblenou, Sant Andreu i Sant Martí és la societat Nou 
idiomes S.L. amb CIF B65145302i domicili al c./Almogàvers 219 loc B, 08018 Barcelona.  
 
Per garantir que els nostres professors apliquen el mètode correctament i que el nivell d'aprenentatge dels alumnes és 
l'adequat, algunes de les classes seran gravades. Per tant, en fer la inscripció, autoritzeu l'enregistrament de les classes 
en què aparegui el vostre fill/a per tal d'auditar la qualitat de l'ensenyament del mètode Kids&Us. Aquestes imatges 
s'utilitzaran només per a la realització de les corresponents auditories internes. Així mateix, Kids&Us English SL 
realitzarà enquestes i estudis per assegurar la qualitat en el servei. 
 
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, us informem que el 
responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l'empresa Nou idiomes sl. Les dades recollides, així 
com les que es puguin generar durant la relació acadèmica (inclòs l'expedient acadèmic), seran comunicades a l’empresa 
KIDS&US ENGLISH, S.L. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció, així com d'oferir els 
productes i els serveis de KIDS&US. La base que permet el tractament de les dades és el seu consentiment, així com 
l'execució de la relació contractual, que comporta el tractament de les seves dades, per, entre d'altres: gestionar la seva 
inscripció; tant a nivel administratiu com comptable i desenvolupar l'activitat de KIDS&US (que inclou l'enviament 
d'enquestes de satisfacció durant i després de la relació contractual). Les dades es conservaran com a màxim 5 anys en 
finalitzar la relació contractual o la finalitat per a la qual es van recollir o tractar les dades. En qualsevol moment teniu 
dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades proporcionades així com de sol·licitar-ne la portabilitat. També 
teniu dret a sol·licitar que se’n limiti el tractament i a oposar-vos-hi. A més, les dades es podran comunicar dins la xarxa 
de franquiciats adherits a KIDS&US ENGLISH, S.L., i empreses col·laboradores i proveïdors de serveis de KIDS&US 
ENGLISH, S.L. i dels franquiciats. Qualsevol transferència internacional de dades es farà prèvia comprovació que hi ha 
garanties adequades sobre la protecció que les dades rebran al seu destí. Si desitgeu informació addicional i detallada 
sobre la Protecció de dades, podeu sol·licitar-la per correu electrònic info@kidsandus.com demanar-ne una còpia escrita 
a qualsevol dels nostres centres o per correu postal a l’adreça Almogàvers, 219 loc b, 08018 de Barcelona. 
 
Autoritzo de manera expressa al centre educatiu i a Kids&Us English S.L. a enviar de manera puntual publicitat, 
informació, activitats i publicacions sobre els productes i els serveis relacionats amb KIDS&US. Si no ho autoritzeu, 
marqueu la següent casella: No  
 
KIDS&US i la seva xarxa de franquiciats publiquen informació sobre les seves activitats, serveis i productes en diferents 
mitjans (incloent una revista trimestral, una memòria anual, la Programació General Anual, webs de l'empresa i xarxes 
socials). En les esmentades publicacions freqüentment s'insereixen fotografies i/o vídeos que recullen les activitats 
vinculades al centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin 
de manera accessòria les imatges d'alumnes del centre, clarament identificables. El dret a la pròpia imatge està 
reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge. Si no indiqueu el contrari, s'entén que doneu el consentiment perquè les 
esmentades imatges siguin transferides dins la xarxa de franquiciats KIDS&US per a la posterior publicació, incloent la 
cessió a mitjans de comunicació externs (incloses xarxes socials, etc.). Si no ho autoritzeu, marqueu la següent casella: 
No  
 
COVID-19 
  
Kids&Us te adaptada la seva metodologia al format digital per tal de que tots els seus cursos es puguin desenvolupar tan 
de forma semipresencial com de forma online, garantint en qualsevol cas l’assoliment integra dels objectius pedagògics 
del curs. Així doncs, Kids&Us es reserva el dret a poder fer adaptacions en el format d’ensenyament per adaptar-se als 
requeriments sanitaris que dictamini les autoritats competents. 
 

Signat  a ______________________________ a ___ de ________ de 2020 
Nom de l’alumne . ................................................................. 
Nom mare/pare/tutor ........................................................... 
Mare/pare/tutor DNI .............................................................. 


