
Inscripció	  a	  les	  activitats	  extraescolars	   	  
Curs	  2010/2011	   	   	   Educació	  infantil	  (P3-‐P4-‐P5)	  
	  

Nom	  de	  l’alumne	  	  ___________________________________________	  
Curs	  i	  grup	  ______________	   Data	  de	  naixement	  ________________	  
Telèfons	  de	  contacte	  ________________________________________	  

�  autoritzo	  a	  l’alumne	  a	  realitzar	  les	  següents	  activitats	  escollides:	  

DILLUNS:	  	   Expressió	  corporal	  (P3-‐P4-‐P5)	  �	  

DIMARTS:	   Esports	  (P3-‐P4-‐P5)	  �	   	  	  	  Gimnàstica(P4-‐P5)	  �	  

Dimecres:	  Danses	  i	  cançons(P3-‐P4-‐P5)�	  	  Manualitats(P4-‐P5)	  �	  

DIJOUS:	   Patinatge	  (P4-‐P5)	  �	   	   	  	  	  Gimnàstica(P4-‐P5)	  �	  

Divendres:	  Psicomotricitat(P3-‐P4-‐P5)�	   	  	  Ludoteca(P3-‐P4-‐P5)	  �	  

Natació	  (P4-‐P5):	   dilluns	  �	   dimecres	  �	   	  	  	  dissabte	  �	  
	  

-‐	  Hi	  ha	  algunes	  activitats	  específiques	  només	  per	  a	  P4	  i	  P5	  –	  Gimnàstica,	  Manualitats,	  Patinatge	  i	  Natació.	  
-‐	  En	  l’activitat	  de	  natació,	  només	  pot	  triar-‐se	  un	  dels	  3	  dies.	  	  
-‐	  Cal	  haver	  ingressat	  la	  quota	  de	  soci	  d’aquest	  curs	  (30	  €)euros).	  
	  
El compte bancari on vull domiciliar el pagament del servei és el següent: 

 

__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Nom i signatura del titular del compte: ________________________________ 
	  

____________________________________________________________________	  
	  

Autorització	  materna/paterna/tutor:	  
En/Na	   (representant	   legal)	   _________________________________	   amb	   DNI	   _____________________	   a	   més	   a	  
més	  autoritza	  :	  
-‐	  la	  sortida	  del	  centre	  de	  l’alumne,	  en	  les	  activitats	  que	  ho	  requereixin,	  amb	  un	  responsable	  adult.	  
-‐	  l’aparició	  de	  l’alumne	  en	  fotografies	  i	  imatges	  de	  les	  activitats	  organitzades.	  
-‐	  l’adopció	  de	  primers	  auxilis	  i	  decisions	  mèdiques	  per	  prescripció	  facultativa.	  
-‐	  que	  l’alumne	  marxi	  sol	  a	  casa,	  un	  cop	  finalitzat	  l’horari	  de	  l’activitat.	  
-‐	  la	  cessió	  de	  les	  dades	  personals,	  d’acord	  amb	  la	  llei	  de	  protecció	  de	  dades.	  
	  
Signatura:	   	   	   	   	   Data:	   	   /	  Set	  /	  2010	  


