
 
 

Benvolgudes famílies: 
 
Per tal de poder garantir l’organització de l’activitat de Piscina en horari lectiu, durant el 
curs 16-17 cal que realitzeu la inscripció del vostre fill/a .  
 
Us recordem que aquesta activitat està aprovada pel Consell Escolar del Centre i per 
tant és aconsellada l’assistència de tots els infants de P4, P5 i 1r. 
 
Com cada any ens calen persones de suport per acompanyar els nens i nenes a la 
piscina. D’aquesta manera podem estalviar el cost d’un monitor/a acompanyat. Per això 
us demanem que indiqueu si teniu o no aquesta disponibilitat. 
 
Inscripció i Pagament: Si us plau empleneu la butlleta adjunta i lliureu-la a la mestra 
tutora. El pagament d’aquesta activitat es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.  Al  
setembre us farem arribar el preu,  les informacions i les orientacions necessàries per 
aquesta activitat. 
 
Atentament,                 La Direcció de l’Escola 
Barcelona, maig 2016 
 

 

INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT DE PISCINA curs 16-17 
 
ALUMNE /A....................................................................................................................... 
Durant el curs 16-17 serà alumne del nivell:....................... 
   

 
Autoritzo al meu/va 
fill/a:.............................................................................................. 
a fer l’activitat de PISCINA durant el curs 16-17 durant l’horari lectiu que organitzi 
l’equip de mestres i aprovi el Consell Escolar del Centre. 
 
Barcelona, ............de..............................de...................... 
 
 
(signatura) 
 
Nom del pare/mare o tutor 
legal:................................................................................. 
 
DNI:....................................... 
                           

    

Nom del pare, mare i/o tutor/a que podria ser persona acompanyat:      
 
Sr./Sra............................................................................................................................... 
Tel. De contacte:............................................................................................................... 
 

 
D’acord amb l’article 5è de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer de l’Escola Font d’en Fargas amb domicili al passeig de la Font d’en Fargas, 65. 08032 
Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació 
vigent. Per exercir aquest dret heu d’adreçar un escrit dirigit al responsable del fitxer corresponent. 


