
                  
 

                                                                
 
                        RG 202 -  VER. 2.0 -  08/03/2019 

Sistema de qualitat certificat per: Centre concertat per la : 

BATXILLERAT 
 

MODALITATS:  
 TECNOLÒGIC CIENTÍFIC 
 SOCIAL HUMANÍSTIC 

  
En / Na ………………………………..……………………………, amb DNI. …………………….., com a alumne major d'edat 

 o com a pare / mare / tutor de l’alumne …………………………………………………………..……………………., 

 
D E C L A R O: 
Que  he formalitzat la matrícula en el centre educatiu CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL per 
l’etapa educativa de BATXILLERAT, en els terminis establerts per la normativa d’aplicació i que he estat 
informat per la Direcció del centre sobre el règim de finançament econòmic amb fons públics, així com 
sobre l’ideari, projecte educatiu, reglament de règim intern, oferta d’activitats extraescolars i serveis 
escolars i la seva voluntarietat, atorgant la meva conformitat i assumint el compromís de respectar les  
normes de funcionament del centre i el desenvolupament del projecte educatiu canalitzat a través de 
l’oferta d’activitats i 
 
 
S O L ·L I C I T O: 
La inscripció pel curs acadèmic  2021-2023 en el _________ curs de batxillerat, especialitat: 
 
__________________________________________________ 
 
 i en les activitats extraescolars i serveis escolars que planifiqui l’equip directiu, que aprovi el Consell 
Escolar i que autoritzi el Departament d’Ensenyament i 
 
 
A U T O R I T Z O: 
Al cobrament de les quantitats i conceptes següents: 
 - Ensenyament reglat   27,00 €  x  10 mesos  
 - Activitats i serveis escolars 131,00 €  x  10 mesos  
      TOTAL                           158,00 €  x  10 mesos 
    
Tanmateix l’increment de l’IPC pels cursos següents prèvia aprovació del Consell Escolar. 
 
 
Signatura 
 

Badalona a ____   de  _________ de 20___ 
 

 
Nota: els rebuts retornats, domiciliats a una entitat bancària, tindran un recàrrec de 4€. 

"Les seves dades de caràcter personal seran recollides d'acord amb el que es disposa en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de 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'aquests. Li posem en coneixement que aquestes dades es troben emmagatzemades en un fitxer propietat de LUDUS SANCTIUS, S.L. 
D'acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta 
mitjançant correu electrònic a: info@joanmaragall.com o bé en la següent adreça: C/ Guifré, 300, 08912 - Badalona (Barcelona)” 
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