
                                                                

 

 

AUTORITZACIÓ  
Tardes de jornada intensiva. Escola La Sèquia 2016 

 

En/ Na  

amb número de DNI   com a   mare      pare     tutor/a legal  

del nen/ de la nena  

 
 
� dono la meva autorització per a que el meu fill/a participi a aquesta activitat i 

en les diferents activitats incloses en la programació d’aquesta. 
 
� dono la meva autorització per a què el meu fill/a sigui traslladat i atès en un 

centre sanitari en cas d’accident o incident. 
 
� dono la meva autorització per a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en 

fotografies /o vídeos fets durant l’activitat i que després puguin ser publicats a 
la pàgina web de l’escola oberta o en publicacions d’àmbit educatiu.   

      �   No dono la meva autorització 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 

Manresa  de  del 2016 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals que faciliteu s’inclouran en un fitxer, del qual el CAE n’és el titular, amb la 
finalitat de tenir-vos informats d’activitats similars. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar 
qualsevol dada, podeu adreçar-vos per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240  Manresa. 

 



                                                                

Informació general.  
Tardes  de jornada intensiva. Escola la Sèquia 2016 
 
Eix d’animació i activitats.  Enguany des del CAE i la Fundació la Xarranca  us proposem :   
 

DL6 El Patufet DM7 El Patufet DC8 L’aneguet lleig DJ9 La Sireneta DV10 La Sireneta 

Jocs de Pluja i 

remullada 

Gimcana passada 

per aigua 

Ànec a l’aigua 

(Jocs amb globus) 
Taller de sorra Jocs d’aigua 

     

DL13 El peix Irisat DM14 La pell del cocodril DC15 El mag d’Oz DJ16 El molinet de sal DV17 El molinet de sal 

Jocs d’aigua 
Taller de visera de 

cocodril 

Joc de la bruixa de 

l’Oest 
Taller de sal 

Jocs amb 

paracaigudes 

     

DL20 Simbad el Marí DM21 Buscant a Nemo REFRESCA’T AL MÓN DELS CONTES 
Gimcana dels viatges 

de Simbad 

Jocs de buscar i 

trobar 

 

Preus: 
• 60 € per nen/a 
• 58 € per nen/a  si són 2 germans/es 
• 55 € per nen/a  família nombrosa o monoparental 
  
Inscripcions:  

Dies: del 2 de maig al 13 de maig 

Lloc: local de l’ AMPA 

Horari: matins de 9:00 a 9:30 / tardes de 16:30 a 17:30 de dilluns a divendres  

Per formalitzar la inscripció cal: 
� Full d’inscripció i autorització 

� Fotocòpia de la tarja sanitària del participant 

� En cas de transferència bancària : Justificant de l’ ingrés on hi consti el nom de l’infant.  

 
El pagament es pot fer en tres modalitats 
 

• Ingrés al compte de l’ AMPA de Catalunya Caixa  indicant el nom de l´ infant:   
 

ENTITAT OFICINA D.C. NÚMERO DE COMPTE 

2013 6010 11 0201450056 

 
• En efectiu al local de l’ AMPA. 

 
• Amb targeta al local de l’AMPA. 

                                                                

 
 

Full d’inscripció  
Tardes de jornada Intensiva. Escola La Sèquia 2016 

 

Dades de l’activitat :  
 

Període : del 6 al 21 de juny de 2015 (12 dies) 
Horari :   de 3 a 5 de la tarda  
Lloc :       a l’Escola La Sèquia  
 
 

Dades de l’ infant :  

Cognoms  

Nom   Data de naixement  
 
 

Dades familiars 
 

Adreça  

Població   C.P.  

Telèfon   Adreça electrònica  
 

En cas d’haver de contactar amb urgència durant la realització de l’activitat, indiqueu: 

 
Telèfon  demanar per  

 
Telèfon  demanar per  

 
Telèfon  demanar per  

 

 
 


