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FULL D’INSCRIPCIÓ I NORMES
CURSOS ROBÒTICA EDUCATIVA I PROGRAMACIÓ
DADES PERSONALS ALUMNE
Nom complet (nen/a): ___________________________________________________________
Data de naixement: _________________________________ Edat: ___________ anys.
Domicili: _______________________________________________________ CP: ____________
Població: _______________________________

Província: __________________________

Escola de procedència: ________________________________ Curs actual (2019-2020): ______
Ha fet robòtica a l’escola? Si: _____ (matricula 9,00€)

No: _____ (matricula 19,0€)

Té algú tipus de malaltia o al·lèrgia?: Si: ____ No: ____ Especificar: ______________________
Té alguna discapacitat? Si: ____ No: ____ Especificar: ______________________________
Té al dia el calendari de vacunació vigent? Si: ____ No: ____ Especificar: __________________
Robòtica i programació (2020-21): C.Mitjà (3r-4r) dijous ____ C. Superior (5è-6è) dimecres ____
El meu fill/a marxarà sol a casa desprès de robòtica: Si ____ (omplir autorització) No____
DADES PERSONALS TUTOR LEGAL (lletra clara, si us plau)
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal: ___________________________________________
DNI: ________________________________

Telèfon: __________________________________

Correu electrònic: ________________________________________________________________
Les comunicacions se realitzaran por e-mail. L'acceptació de plaça serà comunicada per correu
electrònic i per la reserva ha d'abonar la matrícula en el termini establert. Pagaments per
transferència bancària: ES50 1465 0120 3417 3563 9286. Enviar full a: info@pequesyrobots.com
…………………………………………………………….

Dades generals: L’empresa responsable dels cursos és Rosángel Moreno González (d’ara
endavant Peques&Robots) amb oficina al carrer d’Entença, 131, 08015, Barcelona i NIF
53556460V.
Serveis que s’oferten: Cursos Educatius de Robòtica, Programació, Informàtica
Mecanografia i Creació de Videojocs Educatius.
Condicions de Reserves de Plaça: Les reserves de plaça s’entendran com a preinscripcions a
l’espera de la confirmació definitiva de matrícula. Perquè un alumne quedi definitivament
matriculat, és necessari que es compleixin les següents condicions: - Haver formalitzat la matrícula
(Full d’inscripció). - Haver rebut per “e-mail” la confirmació de la plaça. – Hi ha d'haver un
mínim de 8 nens per realitzar el curs i poder complir amb els objectius. - Fer el pagament
dins el període establert. - Entregar el full d’inscripció firmat on figuren les condicions generals de
matrícula a les persones designades. Les inscripcions són personals i intransferibles.
Peques&Robots es reserva el dret de no admetre alumnes que no compleixin amb el calendari de
vacunació de la Generalitat de Catalunya.
Admissió i inici de l’activitat: L’inici de l’activitat en aquest curs 2020-2021 és octubre i finalitza
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el juny. El calendari de les classes es regeix pel calendari escolar vigent.
Preu i pagament: Les classes s'han d'abonar els 10 primers dies de cada trimestre, el preu de
l’activitat és 105€/trimestre (35€/mes). La matricula serà de 29€/any, a causa del covid-19 el preu
de la matricula d’aquest curs serà de 9€ per antics alumnes i 19 per els nous). Els mesos que estem
a casa es retornarà la part proporcional de la matricula. En general, les baixes s'han de avisar amb
un mes d'antelació i s'ha d'abonar el trimestre en curs complet. Es reserva el dret d'admissió dels
alumnes
per
impagament.
Els
pagaments
són
per
transferència
bancària:
ES50 1465 0120 3417 3563 9286 (indicant al concepte el nom del nen/a y l’escola). Sentim no poder
acceptar alumnes a classe si el seu pagament no ha estat efectuat en la data estipulada.
Normes de compliment obligat durant el desenvolupament de l’activitat: Per assegurar el
correcte funcionament de les classes, l’alumne es compromet a respectar les normes relatives als
horaris, sanitat (emergència sanitària), normes de conducta i convivència; així com el compliment
de totes les normes de caràcter general. NO es permet pegar, insultar, ofendre a altres alumnes
de la classe ni als professors, això serà motiu de baixa automàtica. En cas de malaltia infecciosa
o contagiosa, Peques&Robots es reserva el dret de no admetre el nen o la nena. Si per raons de
força major Peques&R obots no pot oferir la classe (monitor/a malalt, accident, vaga,
emergència, etc.) i no hagués classe, s'intentarà avisar amb la major rapidesa, per telèfon,
SMS i/o e-mail als alumnes afectats. Es recuperarà la classe arribant a un acord en data i hora
amb els pares/mares/representants dels alumnes.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Protecció de dades de caràcter personal: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Peques&Robots informa que totes les
dades que li siguin facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat i que tan sols seran
utilitzades amb el propòsit indicat en aquestes bases. L'aportació d'aquestes dades suposa el
consentiment del remitent per al seu tractament. Així mateix, informem de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes establerts en la legislació
vigent a la direcció de correu electrònic: info@pequesyrobots.com
Utilització de la imatge dels participants: El centre Peques&Robots pot publicar un resumen
anual amb la programació dels cursos, en la web www.pequesyrobots.es o/i en nostre Facebook
o Instagram es podran publicar fotografies vinculades a les classes amb el treball dels nens/es:
https://www.facebook.com/pequesyrobots.es https://www.instagram.com/pequesyrobots/?hl=es
Autoritzo als responsables de les cursos/tallers a la realització de material gràfic i sonor
(fotos/vídeos/enregistraments) de les activitats en que participa el meu fill/filla per posar en
Escola:_____ Web:_____ Instagram:_____ Facebook:_____ CAP:________
d’acord amb el dret a la pròpia imatge, regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig. Per aquest motiu,
i en previsió que el seu fill/a pogués aparèixer en alguna fotografia de algunes publicacions
esmentades, demanen que en doni el consentiment exprés.

Jo, _______________________________________________________ en qualitat de pare, mare
o tutor legal, declaro haver llegit i acceptat les condicions generals i d’inscripció i garanteixo la
veracitat dels dades personals proporcionades.
Barcelona, ______ de _____________________ de 20_____
Signatura:
___________________________

Document per entregar a l’escola un cop signat.

