
 

 

ACTIVITATS D’ESTIU  2017 - FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

ORGANITZA: AMPA ESCOLA MIL·LENARI I MON LLEURE  

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: L’AMPA GERMANS CORBELLA 

 

Nom  i cognoms del nen/nena  

Data de naixement  

Curs escolar actual (2016-2017)  

Escola  

Adreça de casa  

Telèfons pare o tutor  

Telèfons mare o tutora   

Altres telèfons de contacte  

e-mail  

 

AUTORITZACIÓ 

 

En/na  

Pare/ mare o tutor /tutora de  

Amb DNI  

 

autoritzo el/la meu/meva fill/filla a assistir a les activitats i a les 

sortides  que, es realitzin com a part del casal d’estiu que organitza 

l’AMPA de l’Escola Mil·lenari de Cardedeu i Mon Lleure. 

 

 

 

--------------------------------  

(signatura i DNI del pare, mare o tutor/tutora) 
D’acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran 

incorporades al fitxer Alumnat de centres educatius dependents del Departament d'Educació, del qual és responsable el 

Departament d’Ensenyament. La finalitat és educativa i orientadora, i autoritza expressament al responsable del fitxer el 

tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un 

escrit adreçat al centre, carrer Verge del Pilar, 8. 08440 Cardedeu.    

 

MODALITATS DEL CASAL 

MARQUEU AMB UNA CREU LES CASELLES QUE ES CORRESPONGUIN A LA 

VOSTRA OPCIÓ: 

HORARI 

*dinar inclòs 

9.00h - 

14.00h 

9.00h – 

15.30h* 

9.00h – 16.30h 

o 17.00h* 

Del 26 al 30 de juny    

Del 3 al 7 de juliol    

Del 10 al 14 de juliol    

Del 17 al 21 de juliol    

Del 24 al 28 de juliol    

 

Casal/Stage de dansa 

HORARI 

*dinar inclòs 

9.00h - 

13.00h 

9.00h – 

15.30h* 

9.00h – 16.30h 

o 17.00h* 
Del 3 al 14 de juliol    

✓ Possibilitat de combinar els dos casals de 3r a 6è de Primària. 
 

 

 Encercleu sí o no 

Farà us del servei d’acollida (7:30 a 9h) SÍ  -  NO 

Sap nedar SÍ  -  NO 

Pateix algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància 

Quina? (S’ha d’adjuntar certificat mèdic) 

SÍ  -  NO 

 

És soci de l’AMPA d’alguna escola de Cardedeu SÍ  -  NO 

Els tutors legals cedeixen els drets d’imatge SÍ  -  NO 

En el moment de l’ inscripció cal adjuntar una fotocòpia de la targeta sanitària i 

una fotocòpia del carnet de vacunes, així com 50 € a compte de l’import total. La 

resta es domiciliarà en el vostre compte entre els dies 7 i 15 de juliol. En cas que 

no disposem de les vostres dades bancàries, us adjuntem el full de domiciliació 

perquè ens l’entregueu degudament complimentat. 


