
   FITXA MATRÍCULA  EL CARME 
CODI: 

 
NOM___________________________________________ 
 
COGNOMS_______________     ____________________ 
 
DATA DE NAIXEMENT____________________________ 
 
ADREÇA________________________________________ 
 
POBLACIÓ______________C.POSTAL_______________ 
 
E-MAIL_________________________________________ 
 
TELÈFONS__________________     _________________ 
 
NOM DELS PARES____________      ________________ 
 
CURS QUE FA A L’ESCOLA (17-18)________________ 

NIVELL___________________________HORARI____________________________(NO EMPLENAR) 

 

 
En compliment de la normativa de protecció de dades, els informem que les dades aquí esmentades formaran part d’un 
fitxer de l’empresa Global Teaching S.L. situada a C/ Camp de Mart 20 de Lleida i del COL·LEGI EL CARME i que són 
tractats amb l’única finalitat del manteniment de la relació adquirida amb vostès, poden exercitar dret d’accés, 
rectificació,  cancel·lació i oposició dirigint-vos per escrit a l’adreça mencionada anteriorment. Aquest document conté o 
pot contenir informació de caràcter reservat i confidencial intern de Global Teaching S.L. i del COL·LEGI EL CARME 
subjecta a secret professional.  

 

 

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans didàctics a l’abast de la comunitat escolar i la possibilitat que 
en aquests puguin aparèixer imatges dels vostres fills/es durant la realització de les seves classes, Global Teaching S.L. 
(Mister English) demana el  consentiment als pares o tutors legals per publicar les imatges en les quals apareguin 
individualment o en grup que es puguin realitzar als nens i nenes del centre, en les diferents seqüències i activitats 
realitzades en el centre i en activitats extraescolars.  
És important el vostre consentiment, atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18. de la Constitució i 
regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la 
Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Com a pare/mare o tutor, autoritzo al centre a utilitzar les imatges realitzades durant les activitats extraescolars pel 
centre i publicades a la pàgina web del centre, gravacions i fotografies  destinades a un ús no comercial. 

 

CONSENTIMENT EXPLÍCIT 

�  Senyali amb  una X si desitja rebre informació sobre els nostres serveis.  

NOM, DNI I SIGNATURA 

 
 
 
 



 
Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA 

 
A complimentar pel creditor 

Identificador del creditor: 
B-25222340 

Nom del creditor: 
GLOBAL TEACHING – MISTER ENGLISH 

Adreça: 
C/ CAMP DE MART 20 

Codi postal – Població – Província: 
25006 

País: 
ESPANYA 

 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) el creditor a enviar 
instruccions a l’entitat del deutor per carregar al seu compte i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs 
en compte seguint les instruccions del creditor. Com part dels seus drets, el deutor està legitimat al 
reemborsament per la seva entitat en els terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. 
La sol·licitud de reemborsament ha d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data 
de càrrec en compte. 
Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 
 
A complimentar pel deutor: 

Nom del deutor: 
 

Adreça del deutor: 
 

Codi postal – Població – Província 
 

País del deutor: 
 

Número de compte - IBAN 
 

 

Tipus de pagament:            Pagament recurrent         o  Pagament únic 
 

Data – Població: _______________________ 
Signatura del deutor: 
 
 

 
TOTS ELS CAMPS HAN D’ÉSSER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT UN COP SIGNADA 
AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA D’ÉSSER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA 

CUSTÒDIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


