
 
Marqueu l’opció que heu triat  per fer el pagament, si trieu l’opció 

càrrec  bancàri s’ha d’especificar número de compte.  
 

 
□ He fet una tansferència (i n’adjunto la còpia) al número de compte 

ES69 0182 0206 3202 0370 4824 amb data__________________  
 

□ La meva inscripció al  Casal te un cost total de________€   

Nº de IBAN __________-______-______-____-______________ 

En/Na com a pare/mare/tutor autoritzo el càrrec al CCC i les 

condicions especifiques del mateix. 

                                                             Signatura 

 

 

 
 

Nom i cognoms:_____________________________ 

Any  naixement:_____________Curs realitzat:_____ 

Adreça:___________________________________ 

Nº seguretat social:__________________________ 

Pateix alguna malaltia?En cas afirmatiu,especificar________________  

Té alguna al-lèrgia?_______________________________________ 

Té alguna intolerància alimentaria_____________________________ 

                                                                   

 

 
Casa________________________  Feina Pare:________________ 

Feina Mare: __________________  Avis:_____________________          

Altres (indicar qui són): __________________________________         

e-mail ________________________________________________                                

       

En/na _____________________amb DNI_______________ 

inscriu al seu fill/a______________al Casal d’estiu 2020 l’escola  

 Diputació durant els dies següents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATI  MATI MÉS DINAR TOT EL DIA 

22/23/25 i 26 Juny    

29 Juny al 3 Juliol    

6 al 10 Juliol    

13 al 17 Juliol    

20 al 24 Juliol    

27 al 31 Juliol    

1/2/3 i 4 Setembre    

7 al 11 Setembre    

El sotassignant està d’acord amb el calendari d’activitats. 

Autoritzo: 

Que els dimecres el meu fill/a participi a les sortides de tot el dia 

(amb dinar fora del recinte escolar). 

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografíes 

corresponents a les activitats derivades del casal d’ estiu. 

Al mateix temps, el sotassignant autoritza a les decisions mèdiques 

que fos necessari adoptar en cas d´extrema urgència, sota 

direcció facultativa adecuada. 

                                                   

                                                      Signatura 

 

 

                               Barcelona___________________del 2020 Observacions: 
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