
a) La persona jurídica responsable del centre Kids&Us i T&T Gràcia és la societat Gràcia English, S.L amb CIF B67427351 i domicili al c/Travessera 
de Gràcia, 173, CP 08012, Barcelona. 

b) A la signatura de la present FULL D'INSCRIPCIÓ, se li fa lliurament al client del nostre CATÀLEG de cursos Kids&Us on es detallen els continguts 
dels diversos cursos contractats i les característiques de l'ensenyament Kids&Us. 

c) Abans de la matriculació, Kids&Us i T&T Gràcia ha informat a cada alumne sobre les condicions del curs en què s'inscriu: durada, hores i preus. 

d) El nombre màxim d'alumnes per a aquest curs serà de 5 infants en els nivells de Babies i 8 en els nivells de Kids i 10 en cursos Young Learners. 
Kids&Us i T&T Gràcia es compromet a mantenir un grup en el qual el nombre d'alumnes matriculats sigui de quatre estudiants com a mínim. En el 
cas que el nombre d'alumnes sigui inferior a quatre a data 1 d'octubre de 2019, Kids&Us i T&T Gràcia reserva el dret de cancel·lar el grup. 

e) Els professors tindran la titulació acadèmica o qualificació professional adequada per impartir els cursos. 

f) Condicions de pagament: L'import del curs s'abonarà de forma trimestral a principi dels mesos d'octubre, gener i abril. 
El pagament d'una mensualitat no representa de cap manera el pagament de les hores lectives d'aquest mes, sinó el preu total del curs acadèmic 
dividit mensualment i abonat trimestralment. 

Els cursos Kids&Us tenen una duració de 32 sessions i els de T&T 64 sessions. L’import total del curs correspon a aquestes 32 i 64 sessions 
respectivament. Totes les sessions extres derivades del calendari escolar, seran ofertes als nostres alumnes com a sessions extres o bonus sessions 
sense cap càrrec addicional als nostres alumnes. En cas de per motius de calendari escolar no arribar al número de sessions del curs, l’escola oferirà 
dies extres per garantir el programa pedagògic. 
L'import del material es farà efectiva en el moment de la inscripció. La meitat de la quota de setembre es farà efectiu durant el mes de setembre. 

 
 

DADES PERSONALS: 
 

Nom alumne  Data de naixement    
 

Direcció Codi Postal    
 

Curs a Kids&Us i horari    
 

Noms dels familiars de 

contacte   
 

Correu (s) electrònic (s)   
 

Whatsapp  Altres telèfons de contacte    
 

Escola Curs escolar 2020/2021    
 

L’idioma de comunicació amb les famílies és el català. L’informe trimestral que rebreu amb els comentaris de la professora és per defecte en anglès. Si 

el voleu rebre en un altre idioma, marqueu la casella: Català 

 
 



 
 

PROTECCIÓ DE DADES 

L'empresa Gràcia English S.L amb CIF B67427351 en qualitat de Responsable del Tractament Amb direcció a C/Travessera de Gràcia, 173 CP 08012 Província 
Barcelona telèfon 933684445 els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni omplint el present formulari seran tractades d'acord amb 
el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016. 

 

La Finalitat de la recollida d'aquestes dades serà la gestió administrativa i comptable resultant d'oferir a vostè o la persona a la qual representa els serveis de 
l'escola en matèria d'ensenyament d'idiomes. A més de les gestions que vostè ens acceptarà o no més endavant en l'apartat Autoritzacions. 

 
Les dades seran emmagatzemades i conservades durant tota la relació contractual compromesa, així com els períodes obligatoris per les lleis mercantils. 
Codi de comerç, lleis tributàries, del blanqueig de capitals, seguretat social, etc. 

 
Legitimació: En marcar la casella d'acceptació, està donant el seu legítim consentiment perquè les seves dades o els del seu representat siguin tractats 
conforme les finalitats descrites. 
El fet de no facilitar el seu consentiment en algun dels supòsits pot portar a no prestar-li un servei complet d'acord amb el sistema de franquícies a què 
estem vinculats. 

 

Destinataris: Com a usuari i interessat l'informem que les seves dades no se cediran a tercers. A excepció dels que capaciti a l'apartat Autoritzo. I llevat 
obligació legal o per existir una relació d'encarregat del tractament que justifiqui l'ús i sempre d'acord amb els arts. 28 i 29 del reglament. 
Drets: Donat al reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. Vostè té reconeguts els drets d'accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació, portabilitat i el dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control. Els que podrà exercir a través de correu postal a l'adreça 
a C/Travessera de Gràcia, 173 08012 Barcelona o per mail a barcelona@kidsandus.es mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguin les 
següents dades: Nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, i la petició 
en què es concreti la sol·licitud 

 
Autoritzacions. 

 
L'empresa Gràcia English S.L realitzarà fotografies i/o gravacions puntuals de les classes l'única finalitat sigui la de mostrar les imatges ja sigui per a 
esdeveniments organitzats per la pròpia escola com per a reunions de pares. En cap cas es farà un ús diferent d'aquest. 

 

Autoritzo 
No Autoritzo 

 
L’empresa Gràcia English S.L emmagatzemarà les dades de salut relatives a al·lèrgies alimentàries i/o malalties relacionades amb l’alimentació recollides al full 
d’inscripció per poder realitzar activitats amb aliments i assegurar la integritat física dels alumnes. 

 
Autoritzo 
No Autoritzo 

 
L'empresa Gràcia English S.L. manté un contracte de franquícia Kids&Us amb l'empresa franquiciadora Kids&Us English SL amb CIF B64622087 i que certifica 
que compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades d'acord amb el Reglament Europeu 2016/679. I que sol·licita les següents autoritzacions 
de cessió. 

 
Les dades podran ser a més comunicades a altres empreses que formin part de la xarxa de franquícies KIDS & US ENGLISH, S.L., així com a empreses 
col·laboradores i / o proveïdores de serveis de KIDS & US ENGLISH, S.L. i / o dels seus franquiciats. Qualsevol transferència internacional de dades es farà 
prèvia comprovació que ha garanties adequades sobre la protecció que les dades rebran al seu destí. 

 
Autoritzo la cessió 
No Autoritzo la cessió 

 
 

g) La baixa per petició pròpia de l'alumne, un cop començat el curs, s'ha de comunicar a la direcció del centre Kids&Us, amb una antelació mínima de 
cinc dies abans de finalitzar el trimestre. En cas contrari, es meritarà el pagament del trimestre següent fins i tot amb la inassistència de l'alumne. En 
els casos de petició pròpia, la quota corresponent a la matrícula i la quota corresponent al material no es retornarà. 

 

h) Kids&Us i T&T Gràcia prepara els alumnes per a realitzar exàmens que proporcionen diplomes internacionalment reconeguts. Els diplomes o 

certificats que pugui emetre Kids&Us NO tenen naturalesa oficial. 

mailto:barcelona@kidsandus.es


Per tal de garantir que els nostres professors apliquen correctament i que el nivell d'aprenentatge dels alumnes és l'adequat, les classes seran gravades per 
Kids&Us English SL. Per tant, se li comunica que seran gravades les classes on aparegui el nen / a, per poder auditar la qualitat de l'ensenyament del mètode 
Kids&Us. Aquestes imatges s'utilitzaran només per a la realització de les corresponents auditories internes i no es farà cap ús diferent tal com s'indica 
expressament en l'art. 6.1 del Reglament Europeu 2016/679. Aquests enregistraments seran incorporats a un registre de tractament propietat de Kids&Us 
English SL davant la qual tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i el dret a presentar una reclamació davant 
les autoritats de control. Els que podrà exercir a través de correu postal a l'adreça C / Canonge Montanyà 1-5 baixos 08242 Manresa - Barcelona o per mail 
a info@kidsandus.com mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguin les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, 
juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, i la petició en què es concreti la sol·licitud. 

 
Autoritzo 
No Autoritzo 

 
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'art. 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge. La direcció de Kids&Us English SL sol·licita el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar la imatges on apareguin 
els seus fills / es, on siguin clarament identificables, i a cedir aquestes imatges a qualsevol mitjà de comunicació extern, tant escrit com audiovisual, i tant al 
nostre país com de forma internacional, sempre que es compleixin els art.44 a 46 del Reglament Europeu 2016/679. 

 

Autoritzo la cessió 
No Autoritzo la cessió 

L'empresa Kids&Us English SL sol·licita el consentiment amb motiu d'enviar de manera puntual informació, activitats i publicacions. 

Autoritzo 

No Autoritzo 
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