
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
          ESCOLA DE DANSA JACQUELINE BIOSCA                                                                        

          SEBASTIA JUAN ARBO, 83  43870 AMPOSTA                                                                                             

          AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ 

          CODI DE CENTRE: 43009761  

 

INSCRIPCIÓ 
 

DADES PERSONALS: 
 

 NOM I COGNOMS: 

 

ADREÇA:                                                                                                NUM:                     PIS: 

 

POBLACIÓ :                                                                              CODI POSTAL: 

 

TEL. PARTICULAR:                                                                  ALTRES:                                                  

 

DATA DE NAIXEMENT:                                                           DNI: 

 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE/A, PUBLICACIÓ DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL I MATERIAL ELABORAT PER L’ALUMNAT. 

 

El centre disposa a Internet d’un espai web (adreça o adreces web) on informa o fa difusió de les 

seves activitats escolars. 

 En aquesta pàgina ( o pàgines) web es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o 

en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en art. 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, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares 

o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin 

clarament identificables. 

 

Autoritzo, 

 

- Que la meva imatge  pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades 

pel centre i publicades en :  

                                 

- pàgines web del centre, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per a revistes o 

publicacions d’àmbit educatiu i presentacions digitals . 

 

OBSERVACIONS: 

 

 Les baixes deuran ser notificades abans del  30 de cada mes. En cas de que la 

baixa sigui notificada més tard  automàticament es pagarà el mes. 

 

 El Centre no es fa responsable de les pèrdues de pertinències personals en les 

instal·lacions. Es recomana no deixar objectes de valor 

 

 Seguint el protocol del Departament d’Educació és posarà a disposició de l’alumne un model que 

us facilitarem de la declaració responsable per l’assistència al curs 
                     

DADES BANCARIES           

                               

DATA                                                                                                       SIGNATURA                                                                                                                                                                                

 


