
               Centre Educatiu Cor de Maria - Sant Josep 
                       Educació Infantil, Primària i Secundària 
  

  

 

EXTRAESCOLARS  2021 – 2022    INSCRIPCIÓ 
 

 

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ 

Jo .................................................................................. amb DNI................................................, com a 

mare/pare/tutor/a legal de l’alumne/a ......................................................................  de (Classe)  .................... 

 

Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten al Centre a participar en totes les activitats i 

sortides programades en aquesta/es  extraescolar/s en la/les  qual s’inscriu: 

 

             CONTES AL MIGDIA                    ROBÓTICA MIGDIA                   GIMNÀTICA RÍTMICA I ESTÈTICA 

        Sant Feliu de Guíxols, a ........... de .............. del 20..... 

 

Signatura 
 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Fundació Cor de Maria – Sant Josep. 
Finalitat: registre d’alumnes inscrits a les activitats extraescolars. Organització de l’activitat i enviament d’informació. 
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 

limitació adreçant-se a b7003288@xtec.cat 
> Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.fundaciocordemariasantjosep.com 

 

PAGAMENT DE LA BESTRETA (40€) 

Data límit:. 22 de setembre 

Aquesta bestreta serà descomptada de l’última quota. 

• PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “la Caixa” 

        Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta  pot ser de qualsevol Caixa o Banc. 

Passos a seguir en el caixer: Introduir activador (llibreta o targeta) 

Clicar icona “Codi de barres” i passar el codi de barres 

 

En cas de no haver llegit be el codi de barres. 

Seleccionar  “col·legis i matrícules””  >> Amb el codi de l’Entitat   

0381258 

 

Omplir els espai en blanc següents: Import: 40,00€     Alumne: Cognoms i nom de l’alumne/a 

     Codi Activitat: 5016     Curs: 

• PAGAMENT PER LÍNEA OBERTA (Si es té compte a la Caixa) 

Seleccionar Comptes > Transferències i traspassos > Pagaments a Tercers > Fer un nou pagament a Tercers     

Codi entitat: 0381258 

IMPORTANT: posar els cognoms i nom de l’alumne i el codi de l’activitat 5016      

http://www.fundaciocordemariasantjosep.com/
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