
                                     
 

 
 

 
INSCRIPCIÓ CASAL VACACIONAL DE SETEMBRE 

A L’INSTITUT ESCOLA TERESA ALTET DE L’1 AL 10 de SETEMBRE de 2020 
 

 
Única opció: Casal Teresa Altet   [    ] 

 
 

DADES PERSONALS DE L’INFANT 
Nom ________________________ Cognoms ____________________________________________ 

Data de naixement ____/____/____  Edat_______________ 

Adreça ______________________________________________________ Població _____________ 

CP ________   Telèfons de contacte  ________________/_________________/_________________ 

Escola on està matriculat  ______________________________________ Curs _________________ 

Necessitats educatives especials _______________________________________________________ 

Si es queda a dinar, indiqueu si necessita alguna dieta especial      SÍ_____ NO_____ 
 

 

DADES DE LES PERSONES RESPONSABLES DE L’INFANT  
Nom i cognoms (en qualitat de) _________________________________  NIF _________________ 

Nom i cognoms (en qualitat de) _________________________________  NIF _________________ 
 

 

*En aquesta inscripció, CAL ADJUNTAR:  

 Còpia del DNI del pare, mare o tutor/a de l’infant 

 Còpia del DNI de l’infant o del llibre de familia 

 Còpia de la targeta sanitària de l’infant 

 Còpia del llibre de vacunes de l’infant 

 
 
MODALITAT QUE TRIA (MARQUEU L’OPCIÓ AMB UNA CREU): 

 

MODALITAT HORARI PREU * X 
Matí sense acollida De 9 a 13 h 32 €  
Matí amb acollida De 8 a 13 h         40 €  
Matí i tarda De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 48 €  
Matí i tarda amb acollida al matí De 8 a 13 h i de 15 a 17 h 56 €  
Tarda i menjador De 13 a 17 h 72 €  
Matí sense acollida i amb menjador De 9 a 15 h 88 €  
Matí amb acollida i menjador De 8 a 15 h 96 €  
Matí i tarda amb menjador De 9 a 17 h 104 €  
Matí i tarda amb menjador i acollida al matí De 8 a 17 h 112 €  
Tarda De 15 a 17 h 16 €  

*els preus estan calculats en base als vuit dies de Casal i al preu públic vigent. 
 

 

 

SEGUEIX AL DARRERE  



 

 

 

 

AUTORITZACIONS:  
 

 

DADES BANCÀRIES________________________________________________________________ 

Autoritzo a l’Ajuntament de Rubí el cobrament de rebuts en concepte de Casal de Juny (de l’1 al 10 de 

setembre de 2020).   

Titular del compte ___________________________________________ NIF ___________________ 

Nom de l’entitat __________________________________________________________________ 

 

IBAN                Codi entitat              Oficina                  DC                      Número de compte  

 __ __ __ __         __ __ __ __                 __ __ __ __             __ __                   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE, TUTOR/A 

(Nom i cognoms) _______________________________________________ com a pare, mare, tutor, tutora, 

guardador o guardadora, DECLARO que són certes las dades que faig constar en aquest document. 

 

 

 

 

Rubí, ____ de ______________ de 2020    ___________________ 

                                                                                                                (signatura) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES___________________________________________________________ 
 

AUTORITZO EXPRESSAMENT la recollida i tractament de les meves dades personals a l´Ajuntament de 

Rubí, als sols efectes de tenir un registre de les inscripcions del Casal Vacacional. 

  

 
 

 

Rubí, ____ de _______________ de 2020     ___________________ 

                                                                                                                (signatura) 

 

 

Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter 

confidencial, en un fitxer creat per l’Ajuntament de Rubí. D’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals  s’informa que teniu dret a 

accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-vos al tractament de les dades personals, en les condicions 

previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, us heu d’adreçar a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà (OAC) del c/ Narcís Menard, 13-17, 08191, de Rubí.  
 


