
 

 
FITXA D’INSCRIPCIÓ 

Casal d’Estiu 2017. Ampa Escola Alta Segarra. 
 

NOM I COGNOMS:  

 
DATA DE NEIXAMENT: 

 
ADREÇA: 

 

POBLACIÓ:       CODI POSTAL: 

 

CURS:    ESCOLA: 

 

NOM DEL PARE 

 

NOM DE LA MARE 

 
TELÈFONS DE CONTACTE 

 

CORREU ELECTRÒNIC 

 

SETMANES ESCOLLIDES      (marcar amb una X) 
О Setmana del 26 al 30 de juny  О Setmana del 17 al 21 de juliol 

О Setmana del 3 al 7 de juliol  О Setmana del 24 al 26 de juliol 

О Setmana del 10 al 14 de juliol О Setmana del 5 al 8 de setembre 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (de 8 a 9 del mati)  О SI  О NO 

SERVEI MENJADOR (de 13 a 15h)    О SI  О NO 
 

DADES D’INTERÈS 
Pateix alguna malaltia actualment? Quina? 

 

Malalties patides? 

 

Té alguna al·lèrgia o intolerància? Quina? 

 

Sap nedar?      О Gens  О Poc  О Bastant  О Molt bé 
 
Data: 
DNI pare, mare, tutor/a      Signatura 



 

 

Autorització 
 

Jo............................................................... amb DNI ................................. 

com a .............................. (pare, mare o tutor/a) AUTORITZO en/na 

.............................................................................., a participar en les 

excursions , sortides per el poble i campaments organitzades per l’equip del 

casal d’estiu i a banyar-se a la piscina pública de Calaf segons el nivell que 

he expressat a la inscripció (gens o poc piscina petita / bastant o molt bé 

piscina gran). 

AUTORITZO a l’equip del casal d’estiu a fer fotografies per a un ús 

únicament intern per el casal d’estiu.  

AUTORITZO als responsables de les activitats, per a proporcionar al meu 

fill/a l’assistència sanitària oportuna en cas de necessitat. Igualment, 

autoritzo a l’hospital i al personal mèdic per a administrar el tractament 

necessari pel seu benestar, intervenció quirúrgica inclosa, si fos el cas. Amb 

el ben entès que contactaran amb nosaltres a la major brevetat possible.  

Tanmateix, AUTORITZO a poder portar el meu fill/a al metge o a l’hospital 

en cotxe privat. 

Confirmo que el meu fill/a, tutelat/ada, està vacunat/ada d’acord amb el 

Calendari de Vacunacions Sistemàtiques de Catalunya:  

О SÍ      О NO  

En cas de faltar alguna vacuna: Quina?......................................................... 

 

Data 

DNI pare, mare, tutor/a      Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Forma de pagament 

 
Per poder realitzar la inscripció dels vostres fills/es al 

Casal d’estiu 2017, heu de realitzar l’ingrés al compte 

corrent de l’AMPA. 

 

IBAN ES53 2100 0110 7702 0027 3137 
Important a l’ingrés posar nom del nen i curs 

 

Reunió informativa: divendres 2/6/2017 a les 20h. 

Sala Groga de l’Escola. 

 
Data límit d’inscripció: 7/6/2017. 

S’haurà de portar la inscripció i el justificant a l’AMPA. 
 

**Hi ha PLACES LIMITADES i s’admetran per ordre 

d’inscripció. 

 
 

PREUS 
  

SOCIS AMPA  
Escola Alta Segarra 

NO SOCIS 

Preu per infant Preu germà Preu infant Preu germà 

1 setmana 50 45 55 50 

5 setmanes  225 200 250 225 

Setmana setembre 40 40 45 45 

 
 

 


