
INSCRIPCIONS  EXTRAESCOLARS OLVAN 2017-2018 

 
 

DADES PERSONALS: 
 
Nom del nen/a___________________________Cognoms___________________________________________________________ 
Data de naixement _________________Edat (anys)_____________Curs____________________________________________ 
Adreça domicil.li_______________________________________Població_________________________ _____________________ 
 Telèfon domicili______________________ Mòbils ________________________________________________________________ 
Correu electrònic dels pares ( Si hi ha dificultat de localització doneu una altre adreça i telèfon, 
d’avis,familiars)________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nom del pare___________________________ Nom de la mare_________________________________  
 

 
AUTORITZACIÓ  MATERNA/PATERNA: 
 
(Nom del pare/mare/tutor legal)...................................................................................................................autoritza 
al seu fill/a........................................................ ............................ perquè assisteixi a les extraescolars que 
organitza Xalem, amb les condicions que s’estableixen. Aquesta autorització es fa extensiva a les 
decisions que l’equip de monitors pugui prendre davant de qualsevol qüestió.  
També Autoritzo, en cas d’emergència, a traslladar el seu fill/a en vehicle privat amb les mesures de 
seguretat pertinents. 

( DNI i signatura del pare, mare o tutor) 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE: 
 
Xalem disposa de càmeres fotogràfiques per poder fer un recull de fotografies de les seves 
activitats, que es podran utilitzar ja sigui en format Facebook, web o bloc.  
En aquest recull s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup nens i 
nenes realitzant esmentades activitats. 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 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, aquest agrupament demana consentiment als pares o tutors legals dels nens/es per poder 
realitzar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles on aquests i aquestes siguin clarament 
identificables. 
 
Jo,______________________________________________amb DNI _______________________________________________________ 
autoritzo que la imatge del meu fill/filla ___________________________________________________ pugui 
aparèixer en fotografies corresponents a activitats educatives organitzades per Xalem. Aquesta 
autorització és vàlida des del dia de la signatura de la present fins a finalitzar el Curs.  
A __________________________, ________de ________________ de 20______ 
 

Signatura del Pare, Mare o Tutor legal 
 
 
 
 

EXTRAESCOLAR A LA/LES QUÈ M’APUNTO:________________________________________________  
 

 
 



 
FORMA DE PAGAMENT:  
 

1. PAGA I SENYAL: 
 
Cal fer una paga i senyal de 20€ per cada activitat que s’apunta l’infant.  
Hi ha temps fins el dia 1 de setembre. 
 
 
En el cas que un infant s’apunti més tard del dia 1 de setembre, tindrà un recàrrec de 20€ per 
cada activitat i  s’haurà de sumar al preu total. 
  
 

2. PAGAMENT DE LES ACTIVITATS: 
 
Es fa a través d’una transferència bancària indicant com a concepte:  

NOM INFANT+ POBLACIÓ al compte de BBVA:   ES13 0182 2935 15 0200006629  

 
 

 UN SOL PAGAMENT: 
 

Fins el dia 15 d’octubre 
 

 PAGAMENT FRACCIONAT EN DOS PARTS: 
 

Primer pagament fins el 15 l’octubre. 
 

Segon pagament fins el 15 de gener. 
 
 

 
CAL ENVIAR AQUEST FULL A XALEM@XALEM.CAT ABANS DEL 1 DE SETEMBRE 

 
En cas de dubtes amb els pagaments envieu-nos un e-mail !! 

mailto:XALEM@XALEM.CAT

