
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ  ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS 2020

 

DADES DE L’ALUMNA/E

Curs Nom i Cognoms

  

Domicili 

 
Edat Data de naixement 

  

Correu electrònic 

 
 

 
 
 

ACTIVITATS 
 
TALLER AMARE   
 

ESCACS    
 
1 DIA ESCOLA DE TRAIL  

 
EXPERIMENTA   
 

TEATRE – DANSA (3r-6è)  

 
 

 

Pren algun tipus de medicament especial?

És intolerant a algun aliment?____________________

Pateix alguna al·lèrgia?______Quines_____________________________________________________

Dades mèdiques rellevants que li impedeixi realitzar alguna activitat:

_________________________________________________________________

Observacions i d’altres comentaris: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(En cas que calgui administrar un medicament durant les activitats extraescolars, serà imprescindible la recepta mèdica i la dosi exacta).

 

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020

 
 

En/Na_______________________________________________________

autoritzo el meu fill/a___________________________________

organitza l’AFA de l’Escola Cossetània.  Així mateix, declaro que el titular de la ins

que li impedeixi participar en l’activitat

 

Signatura del pare, mare o tutor 

 

Vilanova i La Geltrú, a ____________de

    

FITXA D’INSCRIPCIÓ  ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS 2020

DADES DE L’ALUMNA/E 
Nom i Cognoms 

Població 

 

Núm. Tarja sanitària 

 

Telèfons de contacte 

  

  TECNOLAB 

  MAGIA 

  2 DIES ESCOLA DE TRAIL 

  TEATRE  - DANSA (P4-2n) 

 

ALTRES DADES D’INTERÈS 
(a emplenar pel pare, mare o tutor) 

tipus de medicament especial?__________Quin?__________________________________

____________________Quin?__________________________________

_____________________________________________________

Dades mèdiques rellevants que li impedeixi realitzar alguna activitat: ___________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

medicament durant les activitats extraescolars, serà imprescindible la recepta mèdica i la dosi exacta).

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020
(a emplenar pel pare, mare o tutor) 

______________________________amb DNI/NIE 

___________________________________ a participar a les activitats extraescolars que 

de l’Escola Cossetània.  Així mateix, declaro que el titular de la inscripció no pateix cap malaltia 

activitat o activitats en què s’inscriu. 

de________________________de 20________ 

FITXA D’INSCRIPCIÓ  ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS 2020-2021 

Codi Postal 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________ 

__________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

medicament durant les activitats extraescolars, serà imprescindible la recepta mèdica i la dosi exacta). 

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021 

amb DNI/NIE ___________________, 

a participar a les activitats extraescolars que 

cripció no pateix cap malaltia 

 



 

AUTORITZACIÓ  DE  SORTIDA  I  RECOLLIDA  D’ALUMNES A LES ACTIVITATS 

 

En/Na__________________________________________________

com a pare, mare o tutor legal de l’a

 

Autoritzo a les següents persones: 

 

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

a recollir el meu fill/a a la sortida de les activitats extra
una d’elles. 

Eximeixo  a l’escola i  a  l’AFA  de  tota responsabilitat  en cas  que hi hagués algun incident a partir del 
moment de la recollida del menor. 

 
Vilanova i La Geltrú, a ____________de

 
 
 

AUTORITZACIÓ  DE SORTIDA 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020

 

En/Na__________________________________________________

com a pare, mare o tutor legal de l’a

curs ___________ 

               

             Autoritzo que el meu fill/a marxi sol de l’escola cap a casa, a la finalització de les 

activitats   extraescolars.

 
             
            Autoritzo a  ___________________________________

recollirà el nen o nena)
en l’horari de les finalització de cada una d’elles.

 
Eximeixo  a l’escola i  a  l’AFA  de  tota responsabilitat  en cas  que hi hagués algun incident a partir del 
moment de la recollida del menor. 

 
*Les autoritzacions per a què els nens marxin sols cal signar
 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

 
Vilanova i La Geltrú, a ____________de

 

AUTORITZACIÓ  DE  SORTIDA  I  RECOLLIDA  D’ALUMNES A LES ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 2020-2021   
(a emplenar pel pare, mare o tutor) 

_______________________________________________________amb DNI/NIE 

l’alumne/a______________________________

____________________________DNI_______________Telèfon ____________________________

____________________________DNI_______________Telèfon ____________________________

____________________________DNI_______________Telèfon ____________________________

____________________________DNI_______________Telèfon ____________________________

a recollir el meu fill/a a la sortida de les activitats extraescolars, en l’horari de les finalització de cada 

 

de  tota responsabilitat  en cas  que hi hagués algun incident a partir del 
moment de la recollida del menor.  

de________________________de 20________ 

IDA  I RECOLLIDA D’ALUMNES PER MENORS O SOLS 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021   
(a emplenar pel pare, mare o tutor) 

_______________________________________________________amb DNI/NIE 

l’alumne/a____________________________________________

Autoritzo que el meu fill/a marxi sol de l’escola cap a casa, a la finalització de les 

extraescolars. 

___________________________________(nom del menor d’edat que 
recollirà el nen o nena) a recollir el meu fill/a a la sortida de les activitats extraescolars, 
en l’horari de les finalització de cada una d’elles. 

de  tota responsabilitat  en cas  que hi hagués algun incident a partir del 
da del menor.  

*Les autoritzacions per a què els nens marxin sols cal signar-les al despatx de l’AFA 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 

de________________________de 20________ 

AUTORITZACIÓ  DE  SORTIDA  I  RECOLLIDA  D’ALUMNES A LES ACTIVITATS 

amb DNI/NIE ___________________, 

________________________________del curs ___ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

escolars, en l’horari de les finalització de cada 

de  tota responsabilitat  en cas  que hi hagués algun incident a partir del 

 

PER MENORS O SOLS A LES 

amb DNI/NIE ___________________, 

____________________________________________del 

Autoritzo que el meu fill/a marxi sol de l’escola cap a casa, a la finalització de les 

nom del menor d’edat que     
a recollir el meu fill/a a la sortida de les activitats extraescolars, 

de  tota responsabilitat  en cas  que hi hagués algun incident a partir del 

 



 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A.   RESPONSABLE:   

 AFA ESCOLA COSSETÀNIA (G61164257)

• RONDA IBÈRICA, 200 ( 08800 Vilanova I la Geltrú)
• secretariampa@escolacossetania.cat

B.   FINALITATS: 

• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, 
menjador, etc.) 

• Gestió de les activitats i/o serveis.
• Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis.

C.   LEGITIMACIÓ: 

• Execució de l’acord de prestació de serveis.

D.   DESTINATARIS: 

• Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes.

E.    CONSERVACIÓ DE LES DADES:

• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.
• Finalitzat l'acord es conservaran 

per atendre possibles responsabilitats.

F.    DRETS: 

• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de 
les seves dades. 

• On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
• En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant 

l'Autoritat de Protecció de Dades (

Nom del Pare, mare o tutor legal: 

Signatura: 
Vilanova i la Geltrú, __________ de 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
EXTRAESCOLARS 

 

COSSETÀNIA (G61164257) 

RONDA IBÈRICA, 200 ( 08800 Vilanova I la Geltrú) 
secretariampa@escolacossetania.cat 

extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, 

Gestió de les activitats i/o serveis. 
Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis.  

Execució de l’acord de prestació de serveis. 

Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.  
Entitats bancàries per al cobrament de quotes. 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: 

Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.  
Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar 
per atendre possibles responsabilitats. 

Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de 

tar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant 
l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).  

de ___________________ de 20_____ 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS INSCRIPCIÓ A 

extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, 

bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar 

Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de 

tar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. 
En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant 


