
BATXILLERAT - INSCRIPCIÓ DE NOUS ALUMNES - CURS 2021/2022                                                   
 

 
 

 
 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA OFICIAL EN BATXILLERAT 
DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ INFORMADA 

 
 
 

En/Na ____________________________________________ amb DNI/NIE/Pass. núm. ____________________, 

alumne/a major d’edat o persona adulta responsable de l’alumne/a _____________________________________, 
sol·licita ser matriculat/ada en aquest centre com alumne/a oficial de BATXILLERAT, en la modalitat que assenyalo 
a continuació: 

Ciències i tecnologia  

Humanitats i ciències socials  

 

DECLARO que he estat informat/da per l’Escola Túrbula sobre els punts següents, que ACCEPTO en la seva 
integritat: 

1. L’ideari, el projecte educatiu i el reglament de règim interior del centre 

2. Els aspectes organitzatius del curs 

3. El caràcter privat d’aquests estudis i que, per tant, el seu finançament es realitza exclusivament 
mitjançant les quotes de les famílies o alumnes i que estar al corrent de pagament d’aquestes és condició 
necessària per mantenir la condició d’alumne oficial. 

4. El preu d’aquests estudis a satisfer per l’alumne (o la seva família) a l’Escola, que és 5.220,00 € (cinc mil 
dos-cents vint euros): 

 

Curs Concepte Import per curs 

Primer Ensenyament reglat 2.610,00 € 

Segon Ensenyament reglat 2.610,00 € 

 TOTAL ESTUDIS (2 anys) 5.220,00 € 

 

5. La bonificació de 260,00 € que aplica l’escola en cadascun dels dos anys de durada d’aquests estudis 
als exalumnes de Túrbula d’etapa completa i que serà descomptada en el primer pagament que realitzi 
a l’escola. 

6. La possibilitat de selecció de la modalitat de pagament (opció disponible també en el segon curs). Un 
cop informat/da, desitjo satisfer l’import del present curs mitjançant la modalitat de pagament que assenyalo 
a continuació: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mod. Pagament Import Selecció 

1 Comptat en el moment de formalitzar la matrícula (5% Dte.) 2.479,50 €  

2 
En 11 terminis (sense cost addicional): 

- Primer termini (en formalitzar la matrícula): 360,00 € 
- Deu mensualitats (setembre-juny): 10 x 225,00 € 

2.610,00 €  
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7. No devolució de la reserva de plaça. Si per causes imputables a l’alumne no es produeix la matrícula o, 
una vegada produïda, l’alumne renuncia a la plaça assignada, l’escola no retornarà en cap cas cap quantitat 
ingressada. 

8. La baixa de l’alumne abans de la finalització del curs no dona dret a la devolució de cap import pagat. 

9. Restriccions a l’activitat docent presencial. Que en el cas de que es produeixin restriccions a l’activitat 
docent presencial durant el curs acadèmic per qualsevol causa, incloent les raons sanitàries, l’Escola 
Túrbula es compromet a desenvolupar l’activitat docent, en la mida del possible, en les nostres instal·lacions 
i complint les normes de seguretat i higiene que siguin decretades. En aquestes circumstàncies, aquesta 
activitat es complementarà amb ensenyament síncron mitjançant connexió per tecnologies de la informació 
i de la comunicació entre professors i estudiants, considerada presencial per la Red Española de Agencias 
de Calidad Universitaria (REACU). Així mateix, i en cas que sigui necessari, el format presencial pot ser 
substituït, total o parcialment, per un format online amb el mateix nivell de qualitat i excel·lència acadèmica 
avalada per la nostra escola. En aquestes circumstàncies, l’alumne es compromet formalment a atendre els 
rebuts corresponents als pagaments estipulats en el punt número 4. 

10. Informació bàsica sobre protecció de dades 

o Responsable del tractament: Institució Escolar Túrbula, SL (Ctra. Mataró, 26, 08930 – St. Adrià 
de B.) 

o Finalitat: Gestió de la inscripció de nous alumnes en el centre 
o Legitimació: Centre educatiu autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya en procés d’admissió de nous alumnes. 
o Destinataris: Personal encarregat de la gestió acadèmica i administrativa del centre educatiu 
o Cessió de dades. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, 

o en els que hàgiu consentit prèviament. 
o Tinença de les dades: El termini legal de custòdia de l’expedient personal i acadèmic de 

l’alumnat. 
o Drets: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se'n al tractament, i sol·licitar-ne la 

limitació. 
o Informació addicional: Podeu adreçar-vos a secretaria@turbula.es o bé al Director de l’Escola, Sr. 

Jordi Garcia Olba. 
 
 
I, en prova de conformitat amb tot l’anterior, signo la present en la data indicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: ______________        Signatura 
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