
Acreditacions d'International House Barcelona:  

DATES            DIES  HORARIS PREUS

Curs escolar             ________________  ____________  Matrícula:  _____€ 
______________                 ________________              ____________ 
                 Quota mensual:  _____€

CURSOS D’ANGLÈS I ALTRES IDIOMES
PER A INFANTIL I PRIMÀRIA - HORARIS I PREUS

Inscripcions:
Per a formalitzar la matrícula, cal 
omplir el full d’inscripció i lliurar-lo a 
la consergeria de l’escola o enviar-lo 
a: extraescolars@bcn.ihes.com 
abans del ___________________.

Per a qualsevol dubte podeu contactar-nos 
al 93 268 4511 o a l’anterior adreça de 
correu electrònic. 
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Desitjo inscriure el meu fill/a al curs:  _______________
Nom: ______________________________ Primer Cognom:__________________________________ 
Segon Cognom: ______________________________ DNI: ___________________  Edat: ___________
Data naixement:______/______/_____________  Sexe: ___________________________________ 
Curs escolar que farà:_______________________

Informació pare/mare/tutor/a:
Adreça: _____________________________________________________________________________
__________________________________________ Nº ______ Esc ______ Pis ______ Porta ________
Població:_____________________________________________ CP: ____________________________
Telèfon casa: ____________________________ Telèfon mòbil: _______________________________ 
Telèfon feina: ______________________ Correu electrònic: __________________________________

Dades bancàries:
Desitjo cursin els rebuts al compte que a continuació detallo i els propers dies ho notificaré a la 
meva sucursal bancària:
Titular/s del compte: Sr./Sra. _________________________________________________________
Sr./Sra. ____________________________________________________________________________
Entitat (banc o caixa)
IBAN: ______________________________________________________________________________
Observacions: _______________________________________________________________________

 

El/La sotasignat, les dades del/de la qual figuren dalt, sol·licita ser admès com a alumne/a del Servei Extraescolar 
de l'escola d'idiomes International House Barcelona S.L. i es compromet a abonar les quotes que figuren a l’Annex 
al full de matrícula.

Signat_________________________________________ en Barcelona, a_______ de ______de 20___
(En cas de ser menor de 18 anys, signatura del pare, mare o tutor/a)

Accepto la política de protecció de dades:  En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilites per tal de 
prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre 
es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les teves 
dades es comunicaran a les altres empreses del grup al qual pertany International House Barcelona, S.L. per 
oferir-te productes i serveis relacionats amb els sol·licitats. En aquells casos en què es realitzin gravacions o 
fotografies, l'ús de la teva imatge es produirà exclusivament dins de l'àmbit pedagògic o publicitari i podràs exercir 
en qualsevol moment el teu dret a negar-te a aquest ús. Tens dret a obtenir confirmació sobre si a International 
House Barcelona, S.L. estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades 
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Oficina central d'International House Barcelona S.L. - NIF: B08890774 Dir. Postal: C / Trafalgar 14 
Telèfon: (+34) 932684511 Correu electrònic: data@ihes.com

Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en www.ihes.com/privacitat.html

Signat_________________________________________ en Barcelona, a_______ de ______de 20___
(En cas de ser menor de 18 anys, signatura del pare, mare o tutor/a)

International House Barcelona
Departament Extraescolars
C/ Trafalgar 14,  08010 Barcelona
T. 93 268 45 11   F. 93 268 02 39 
extraescolars@bcn.ihes.com
www.ihes.com

Making 
Learning 
Languages

jvallespinos
Stamp


	Curs escolar: OCT.19-JUNY 20
	1: 12.20-13.20
	2: 13.20-14.20
	Matrícula:    25
	Quota mensual:   58
	abans del:   21 setembre 2018
	fill_1:       ANGLÈS
	Nom: 
	Primer Cognom: 
	Segon Cognom: 
	DNI: 
	Edat: 
	Data naixement: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Sexe: 
	Curs escolar que farà: 
	Adreça 1: 
	Adreça 2: 
	N: 
	Esc: 
	Pis: 
	Porta: 
	Població: 
	CP: 
	Telèfon casa: 
	Telèfon mòbil: 
	Telèfon feina: 
	Correu electrònic: 
	Titulars del compte SrSra: 
	SrSra: 
	IBAN: 
	Observacions: 
	Signat: 
	en Barcelona a: 
	de: 
	Signat_2: 
	en Barcelona a_2: 
	de_2: 
	año: 
	año 2: 
	undefined: DIMARTS-DIJOUS
	undefined 2: 


