
             Inscripció Anglès Lúdic Migdia  i Serveis AFA El Mirador 

 

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran 
o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. Amb la signatura del present document, vostè atorga el seu 
consentiment explícit perquè les dades siguin incloses en un fitxer denominat SOCIS, el responsable del com és AFA EL MIRADOR amb CIF G61887766 i 
domicili social en C/ DE L'ANDRÒMEDA 4, 08757 CORBERA DE LLOBREGAT, BARCELONA. La finalitat de recaptar aquestes dades és, entre unes altres, poder 
elaborar un pressupost i informar-li dels nostres serveis i activitats de la nostra empresa. La conseqüència de no emplenar degudament els formularis 
suposaria que no tindria accés als nostres serveis ni promocions. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi 
derivada dels formularis. Vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit 
dirigit a C/ DE L'ANDRÒMEDA 4, 08757 CORBERA DE LLOBREGAT, BARCELONA, o bé al correu electrònic AFAELMIRADOR@GMAIL.COM. Totes les seves 
dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius a petició seva o quan hagin deixat de ser necessaris per a les 
finalitats que van motivar la seva recollida. Finalment, AFA EL MIRADOR posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de 
l'empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es com el telèfon 663 611 822. 

 

Curs 2021-2022 
 

 
 

Anglès Lúdic de  P4 a 6è. Classes de 45 minuts 2 dies a la setmana 30,00€ Horari migdia  
 

ELS GRUPS D’ANGLÈS SERAN D’UN MÀXIM DE 10 I DEL MATEIX GRUP BOMBOLLA 
 

L’ACTIVITAT D’ANGLÈS COMENCE  L’1  D’OCTUBRE I ACABEN EL 31 DE MAIG. 

ELS SERVEIS D’ACOLLIDES DE MATINS I TARDES COMENCEN EL PRIMER DIA D’ESCOLA  

Serveis AFA, de Dilluns a Divendres de P3 a 6è  Quota Mensual 

SAM Servei Acollida Matí 07:30h. a 08:55h. 5 dies fixos setmana                        51,20€ 

SAM Servei Acollida Matí 08:00h. a 08:55h. 5 dies fixos setmana   34,10€ 

SAM Servei Acollida Matí 08:30h. a 08:55h. 5 dies fixos setmana  17.05€ 

SAT Servei Acollida Tarda amb berenar 16:30h. a 17:00.h 5 dies fixos setmana 28,40€ 

SAT Servei Acollida Tarda amb berenar 16:30h. a 17:30h. 5 dies fixos setmana  56,80€ 

SAT Servei Acollida Tarda amb berenar 16:30h. a 18:00h. 5 dies fixos setmana 85,20€ 

 
*Aquests preus són per nens/es fixos, consultar preus per dia eventual o qualsevol altre servei. Els serveis d’acollides de matins i tardes fixos, en 
cas d’absència no es farà l’abonament. Els dies festius no s’abonen ni recuperen. P3 no te serveis els3 primers  dies d’adaptació. 

* Tots els preus son orientatius pendents de la corresponent revisió, ja que son preus de fa 2 cursos a causa 

de la pandèmia.  

 

 
 
Nom i Cognoms del nen/a:............................................................................................................................................................... 

Curs que farà el nen/a al 2021-2022: …………. 

Inscripció Anglès Lúdic...... SI........NO 

Inscripció SAM (Servei Acollides Matí) dies de la setmana...................................................................................Horari.................... 

Inscripció SAT (Servei Acollides Tardes) dies de la setmana.................................................................................Horari.................... 

Signat mare/pare 

 

 

Corbera de Llobregat a ………..de……….de 2021 

 

mailto:AFAELMIRADOR@GMAIL.COM

