
 

 

ESCOLA MATINERA CEIP MESTRE GUILLEMET  2019/2020 

 
Per tal d’adequar aquesta activitat a la comanda de l’escola, plantegem un enfocament diferent de les tòpiques 

Escoles Matineres. No només es tracta d’oferir temps d’oci als infants sinó de realitzar activitats educatives que 

fomentin l’ús profitós d’aquest temps entre els usuaris que participin de l’activitat, el respecte als demés, la 

col·laboració... per això emprarem vàries temàtiques al llarg del curs escolar. 

 

07.30-09.00h FIXOS 
2N  

GERMÀ 

3R 

GERMÀ  
1/2 MENS SETMANA DIA 

SETEMBRE: 26 € 23,50 € 19,50 € 16 € 10 € 3 € 

OCTUBRE A JUNY: 36 € 31 € 26,25 € 25 € 17 € 3 € 

       

08.00-09.00h FIXOS 
2N  

GERMÀ 

3R 

GERMÀ 

(25% DESC) 

1/2 MENS 1 SETMANA EVENTUALS 

SETEMBRE: 23 € 20,50 € 17,25 € 14 €  9 € 2 € 

OCTUBRE A JUNY: 31 € 27 € 23,25 € 23 € 16 € 2 € 

 
  DADES PERSONALS 

PARE, MARE, TUTOR   

ADREÇA  

CORREU ELECTRÒNIC  

TELEFONS DE CONTACTE    

1r ALUMNE  CURS  

Nº SEGURETAT SOCIAL   

2n ALUMNE  CURS  

Nº SEGURETAT SOCIAL  

3r ALUMNE  CURS  

Nº SEGURETAT SOCIAL   

 DADES SANITÀRIES 

Observacions : 

 

 

 SERVEIS  

HORARI RÈGIM 

Marcar amb X el servei que 

vol utilitzar 

Alumne 
2n 

germà 

3r 

germà 

07:30-9:00 

Mensual    

Quinzenal    

Setmanal    

8:00- 9:00 

Mensual    

Quinzenal    

Setmanal    

4. DADES BANCÀRIES 

TITULAR  NIF  

ENTITAT SUCURSAL DC Nº DE COMPTE 

    

* Els càrrecs bancaris es realitzaran, per avançat, del dia 1 al dia 5 de cada mes. 

Signatura (pare/mare/tutor titular del compte) 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Donat que el drets d’imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei orgànica  1/1982 de 5 

de maig. Sobre el dret a l’honor i a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, LÚDIC SERVEIS INTEGRATS demana el 

consentiment als pares / mares o tutors legals per poder publicar imatges on apareguin els seus fills i filles on aquests o 

aquestes siguin clarament identificables. 

En/na (nom i cognoms del pare, mare, tutor o tutora)___________________________________________ 

_____________________________________________amb DNI nº__________________________ com a representant legal 

del nin o nina _________________________________________________________ 

Autoritzo que la imatge del meu fill pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats que es realitzin a Lúdic Serveis 

Integrats.  

                   

Signatura: 

 
Santa Eugènia, _____ de ____________________ de 201__ 

 

 
 

CONSENTIMENT EXPLÍCIT CLIENTS 

 

 Per tal de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D) s'informa:  

 Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporades a un fitxer de titularitat privada, el 

responsable i únic destinatari és Lúdic Serveis Integrats, S.L.  

 Només seran sol·licitades aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, 

podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec 

designades per aquests. 

 Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes 

legalment, i en cap cas són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment 

del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en què sigui imprescindible per a la correcta prestació 

del servei.  

 Un cop finalitzada la relació entre l'empresa i el client les dades seran arxivades i conservades durant un període 

temps mínim d'un any, després de la qual cosa seguirà arxivat o, si no seran retornats íntegrament al client o 

autoritzat legal. 

 Les dades que facilito seran incloses en el Tractament denominat Clients de LÚDIC SERVEIS INTEGRATS, S.L, amb la 

finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte ..., totes les gestions relacionades amb els clients 

i manifest el meu consentiment. També se m'ha informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a LÚDIC SERVEIS INTEGRATS, S.L amb domicili a Avda. Gabriel Maura, 

local 22. 07141-Marratxí.  

 En _______________________________, a____de_______________de 20__  

 

 

 FIRMA: _______________________________  


