
FITXA INSCRIPCIÓ 

Bilans, estudi de dansa 
• Dades de l’alumne 

Nom i Cognoms:___________________________________________________ 

Adreça:_______________________________________________________________ 

Població: _________________________________ Codi. postal:____________________ 

Telèfon: ____________________________ / __________________________________ 

Data de neixament:______________________________________________________ 

• Dades pare/mare i dades bancàries: 

Nom i Cognoms del titular del compte: 

_________________________________________________________________________________ 

Num. De compre:   

ES ___ ___ / ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

Dni:______________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________  

• Dades estudi (No omplir, apartat per les mestres de l’estudi) 

NIVELL _____ TOTAL DE ________CLASSES SETMANALS + RECOLLIDA CO_______	 	

DANSA CLÀSSICA 

EXAMEN RAD (GRADE)

EXAMEN RAD (INTER, ADVANCED)

FLAMENC

DANSA CONTEMPORANIA

JAZZ

HIPHOP

PROGRESSING TECHNIQUE

PRODUCCIONS BILANS (DISSABTE)

DILLUNS 

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

RECOLLIDA ESCOLAR

SALICRÚ

FRETA

ESCOLA PIA
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Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació 
de dades de caràcter personal i de material que elaboren. Curs 20___-20___ 
 
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
 
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 
esmentades. 
 
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest centre 
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin 
clarament identificables. 
 

 
Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a 
Nom i cognoms de l’alumne/a  
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport 
 

 
Autoritzo                                                                                                 Període de validesa: curs 20__-20__            
 
1. Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:  
 

- En  webs del centre: 
 

• Intranet amb accés restringit:    Sí  No 
(Tota plataforma administrada pel 
centre: Àgora Moodle, Google Apps, etc.) 

• Internet amb accés no restringit:    Sí  No 
 

- Plataformes d’Internet no administrades pel centre: especifiqueu-les (p.ex. Google+, YouTube...) i també el tipus accés (restringit/no 
restringit) 
......................................................................................................................................................................  Sí  No 
......................................................................................................................................................................  Sí  No 
......................................................................................................................................................................  Sí  No

  
 

 - Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:   Sí  No 
 

2. Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del 
mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa: 

 

                    Sí           No 
 
3. Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del meu fill/a i del centre: 
 

                    Sí           No 
 

Lloc i data 

 
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnat 
de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de 
comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i 
telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu corresponent. 

Direcció del centre educatiu  

R/N: Y0373/Y332 
 
 




