
 
C/Arc de Sant Cristòfol, 11-23 
08003 Barcelona 
kithbcn@kith.es 
Tel. 934 817 475 

ANGLÈS EXTRAESCOLAR 
ESCOLA LLUÍS VIVES  

 

Aquesta circular pretén fer un petit resum dels aspectes més importants del curs i els permetrà també fer  la 

inscripció de l’alumne. 

 

ASPECTES PEDAGÒGICS 
• Les classes són impartides amb  dinàmica de conversa, buscant un camí natural  en l’aprenentatge de l’ idioma, 

sense traducció i sense deures per portar a casa amb la finalitat de no carregar els estudis dels alumnes. 

• Treballem amb un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes per grup. Kith es reserva el dret de tancar grups que 

tinguin menys de 10 alumnes. 

• Professorat especialitzat, assessorat i supervisat pel nostre Departament Pedagògic que complementa les 

classes amb vídeos, jocs, cançons, etc... 

• El nostre Departament Pedagògic realitza supervisions periòdiques dels grups amb l’objectiu  de verificar el 

progrés dels alumnes i trimestralment notificarà  als  pares els resultats obtinguts. 

 

CALENDARI I HORARIS 
● La duració dels cursos coincidirà amb el  calendari  escolar  del  Centre. Es  programaran   vuit  classes al mes 

d’una hora de duració  (excepte causes alienes: festius, vacances, vagues, etc). Els horaris es poden veure 

alterats amb la jornada intensiva. 
• Els horaris  possibles són els següents: 

§ A la sortida de l'escola a la tarda. 

 

ASPECTES IMPORTANTS 
• Renovació: la renovació i reserva de plaça és automàtica si no es notifica el contrari en el període establert a tal 

efecte al mes de juny. El seu import és de 30 € anuals per a aquest curs, que es cursaran de l’1 al 10 de 

juliol. Per a properes renovacions serà de 25€ la pròxima, i de 20€ la següent. La tramitació de baixa a 

qualsevol moment suposa la pèrdua del preu especial de renovació. 

• Inscripció: matriculacions d’alumnes nous o que s’hagin donat de baixa amb anterioritat. El seu import és de 

45€ anuals i es cursaran al formalitzar la inscripció.  

• Aquests imports inclouen el material que l’alumne necessitarà durant el curs, no inclou el llibre de text. 

• El valor del curs anual és de 419.50 €  i Kith el divideix en 10 quotes iguals de setembre a juny de 41.95 € 

• Sempre es cursaran 10 rebuts a l’any de setembre a juny.  

• Les quotes i inscripció s'actualitzaran anualment, seran notificades al final de cada curs. La propera actualització 

de la inscripció serà al juliol de 2019, i la de quotes,  al setembre del mateix any. 

• Notificació de baixa: Podran efectuar-la al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes, i 

només per mail a: bajas@kith.es 

• Kith es reserva el dret a donar de baixa a l’alumne/a per motius de comportament. 

• Els informem que tota la informació relativa a l'activitat es realitzarà per mitjà de correu electrònic. Per aquest 

motiu, preguem que afegeixin en els seus contactes l'email de comunicaciones@kith.es. D'aquesta manera, els 

nostres emails no els arribaran a la carpeta de SPAM o CORREU ELECTRÒNIC NO DESITJAT.  

 

 

Coordinadora: 
Izaskun Baez 

M. 618 636 817 
i.baez@kith.es 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
C/Arc de Sant Cristòfol, 11-23 
08003 Barcelona 
kithbcn@kith.es 
Tel. 934 817 475 
 
Nom i cognoms_____________________________________________________________________________ 

Adreça ___________________________________________________________________________________ 

Població_________________________________ CP_________ Telèfon fix ____________________________ 

Nom de la mare ________________________________________Tel mòbil ____________________________ 

Nom del pare __________________________________________Tel mòbil ____________________________ 

Mail mare___________________________________ Mail pare ______________________________________ 

Curs que farà al 18/19__________  Edat _________  Data de naixement  ______________________________ 

Preguem marquin l’opció escollida  

• Horaris:   Tarda____                                              •  Es queda a dinar:      Sí___  No___ 

• Dies:         Dilluns i Dimecres____    Dimarts i Dijous____ 

• Germans fent l’activitat d’anglès:        Sí___  No___  •  Quants: ____________ 

• Motiu d’inscripció: Recomanació__   Amic/ga inscrit/a___   Horari___  Millorar l’anglès___ 
 

ASPECTES IMPORTANTS 

• Renovació: la renovació i reserva de plaça és automàtica si no es notifica el contrari en el període 

establert a tal efecte al mes de juny. El seu import és de 30 € anuals per a aquest curs, que es 

cursaran de l’1 al 10 de juliol. Per a properes renovacions serà de 25€ la pròxima, i de 20€ la 

següent. La tramitació de baixa a qualsevol moment suposa la pèrdua del preu especial de 

renovació. 

• Inscripció: matriculacions d’alumnes nous o que s’hagin donat de baixa amb anterioritat. El seu 

import és de 45 € anuals i es cursaran al formalitzar la inscripció.  

• Aquests imports inclouen el material que l’alumne necessitarà durant el curs, no inclou el llibre de 

text. 

• El valor del curs anual és de 419.50 € i Kith el divideix en 10 quotes iguals de setembre a juny, de 

41.95 €. 

• Sempre es cursaran 10 rebuts a l’any de setembre a juny.  

• Les quotes i la inscripció s'actualitzaran anualment i seran notificades al final de cada curs. La 

propera actualització de la inscripció serà al juliol de 2019, i la de quotes, al setembre del mateix any.  

• Notificació de baixa: Podran efectuar-la al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada 

mes, i només per mail a: bajas@kith.es 

• Treballem amb un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes per grup. Kith es reserva el dret de tancar 

grups que tinguin menys de 10 alumnes. 

● Kith es reserva el dret a donar de baixa a l’alumne/a per motius de comportament.  

● Els horaris de les classes poden variar al juny per motiu de la jornada intensiva. 

 
 

 

ESCOLA LLUÍS VIVES 
DATA INSCRIPCIÓ  

GRUP 

FACTURACIÓ 

DATA INICI EN GRUP    

(A OMPLIR PER PERSONAL DE KITH) 
 (A OMPLIR PER PERSONAL DE KITH) 

 

 



 

AUTORITZACIÓ I DADES BANCÀRIES 
 

El sotasignant, _______________________________________________________________________________ 

accepta expressament les condicions indicades en aquesta inscripció i com a titular del compte:  

IBAN:_______Entitat:_______Sucursal:_______DC:___Numero:____________________________________ 

autoritza expressament a Assessorament i Serveis Escolars, S.L  amb CIF B63637011 a presentar al 

cobrament rebuts amb càrrec a aquest compte, relacionats  amb el servei adquirit amb aquesta 

societat.   

 
 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
De conformitat amb l'establert en Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de 
dades personals, l'empresa Assessorament i Serveis Escolars li trasllada la següent informació: 
Responsable: Assessorament i Serveis Escolars SL (KITH) CIF B63637011. Carrer Arc de Sant Cristòfol 
23 local A de 08003, Barcelona. Tel. contacte: 934817475 mail: comunicaciones@kith.es. 
Finalitats: Dades recollides per a la realització de l'activitat d’anglès extraescolar a l’escola Lluís Vives  
del Passeig del Ferrocarril 266, 08860 Castelldefels, durant el curs 2018-2019. L'empresa Kith recollirà i 
emmagatzemarà vídeos, fotos i enregistraments de les activitats que puguin desenvolupar-se dins de 
l'activitat i les podrà publicitar a través de la seva pàgina web. Així mateix, l'empresa Kith podrà enviar-li 
informació sobre les seves activitats a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti o contactar a través 
del telèfon que ens proporcioni. 
Legitimació: L'interès mutu en la realització d'aquesta activitat i el seu consentiment previ.  
Conservació de dades: Mentre duri la relació amb Kith, o duri la seva etapa escolar i mentre es puguin 
derivar responsabilitats en la prestació del servei.  
Destinataris: No es realitzaran comunicacions de dades excepte les quals impliquin obligació legal  
Drets: L'interessat pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves 
dades, limitació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-se al RESPONSABLE adjuntant 
document que acrediti la seva identitat o interposar una reclamació davant l'Autoritat de Control 
pertinent.  
 
He estat informat de la protecció de dades i les seves finalitats i CONSENTO que les dades que 
proporciono siguin tractats per l'empresa Kith per a les finalitats expressades. 
 
AUTORITZO a l'empresa Kith perquè, a través de les meves dades de contacte, pugui enviar-me 
informació rellevant sobre els productes i serveis que ofereix. 
 SI 
 NO 
 
AUTORITZO a l’empresa Kith a que realitzi enregistraments, vídeos i fotos, i les pugui publicitar a la seva 
pàgina web i a les seves campanyes publicitàries. 
 SI 
 NO 
 
 
 
 
 
Signatura del pare/mare/tutor legal/ alumne 
Nom complert 
DNI             Data 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


