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FULL D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU 2015  
Registre (a omplir per l’organització): 

Presentat a____________________________ 

Data: _____________  núm: __ __ __ __ /__  __ 

DADES 

Nom  Cognoms  

 

Foto actual 
Adreça  Codi Postal  

 

Data de 
naixement  

Núm. Targeta 
Sanitària  DNI  

 

Sexe Nen  Nena  
Vas fer el Casal    

“vine a refrescar-te” 2014? Si   No  
Faràs sol·licitud de beca 

a l’Ajuntament?  Si     ____ % No  
 

Dades del Pare/Mare/Tutor 

Nom i Cognoms  Telèfon mòbil  

Correu electrònic  Telèfon Fix  

Sou socis de l’AMPA? Si   No  Sou socis i/o amics de Xamfrà? Si   No  

 

En cas de necessitar contactar amb la família es pot trucar durant l’horari del casal a: 

Telèfon  Nom i relació familiar  

Telèfon  Nom i relació familiar  

Telèfon  Nom  i relació familiar  

TORNS (Indiqueu en quin torn/s voleu inscriure’l i quins serveis complementaris voleu agafar) (la part en gris a omplir per l’organització) 

 

 

(1) TOTAL IMPORT   € 

(2) Descompte organització:  (2.1)   5 % respecte (2.2) __________€ (2.3) Total descompte € 

(3) Beca Ajuntament:  (3.1) _______ % respecte (3.2) __________ € (3.3) Total beca € 

(4) TOTAL DESCOMPTE     € 

(5) TOTAL  IMPORTA A ABONAR  € 
 
La inscripció inclou l’assegurança de responsabilitat civil, les activitats organitzades per Xamfrà, Centre de música i escena del raval  i en cas que es faci ús del servei de menjador 
(contractat a l’empresa Pam i Pipa S.L.), el cost de l’àpat i el monitoratge fins a les 16.30h, així com les despeses derivades de la gestió del Casal i implica la inscripció temporal com 
a soci de l’AMPA del curs 2014-15 de l’Escola de Bosc de Montjuïc. 

DOCUMENTACIÓ APORTADA: 

 Fotocòpia del DNI/Passaport de la persona que signa aquesta inscripció 
 Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a 
 Fotocòpia del Carnet de Vacunació 
 Fotografia (mida carnet) 

 

PAGAMENTS REALITZATS  

(6) 1r Pagament 40% de ___________€, fet el ______________ 

(7) 2n Pagament 60% de ___________€, fet el ______________ 

Altres observacions econòmiques: 

Torns i dates Casal Preu Servei de menjador(*) Preu SAM 

A 22 al 26 juny  9h a 14h 51,50 €  14h a 16:30h 27,00  €  8h a 9h 10,40 € 

B 29 al 3 juliol  9h a 14h 64,40 €  14h a 16:30h 33,60  €  8h a 9h  13€ 

C 6 al 10 juliol  9h a 14h 64,40 €  14h a 16:30h 33,60  €  8h a 9h  13€ 

D 13 al 17 juliol  9h a 14h 64,40 €  14h a 16:30h 33,60  €  8h a 9h  13€ 

E 20 al 24 juliol  9h a 14h 64,40 €  14h a 16:30h 33,60  €  8h a 9h  13€ 

F 27 al 31 juliol  9h a 14h 64,40 €  14h a 16:30h 33,60  €  8h a 9h  13€ 
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QÜESTIONARI MÈDIC 

Pateix alguna malaltia crònica? Si   No  Quina?  

Pateix alguna discapacitat física /psíquica? Si   No  Quina?  

Segueix algun tractament mèdic específic? Si   No  Quin?  

Té alguna al·lèrgia o intolerància? Si   No  Quina/es?  

Segueix alguna dieta? Si   No  Quina?  

Altres observacions mèdiques:   

OBSERVACIONS: 

 

 

 

AUTORITZACIONS 

Jo _____________________________ amb DNI____________________ com a Pare/Mare/Tutor de _______________________________  

(marqueu una X a les opcions que autoritzeu)  

-  autoritzo a desenvolupar les activitats organitzades pel casal d’estiu 2014 de l’AMPA de l’Escola Bosc de Montjuïc, incloses les que es desenvolupin 
fora del recinte escolar. 

 
-   autoritzo als organitzadors del casal a fer fotos del meu fill/a durant el transcurs del casal d'estiu amb la finalitat de documentar les activitats i fer-

ne ús en els mitjans de difusió dels centres. 
 
 

-  autoritzo a que recullin el nen/a les següents persones (indiqueu nom i parentiu):  
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 

Data:________________________ 

 

 (omplir en cas que el nen/a marxi sol) 

Jo _________________________ amb DNI______________________ com a Pare/Mare/Tutor de __________________________________ l’autoritzo a 
marxar sol/a un cop hagi finalitzat l'activitat organitzada per l'AMPA de l’Escola de Bosc de Montjuïc, entenent que la responsabilitat de dita entitat només 
s'estén a l'horari d'activitat. 
 

 

Signatura 

Data:________________________ 

 

De conformitat a la llei orgànica 15/1999, li informem que les seves dades es troben incorporades en un fitxer de titularitat de l’AMPA de Bosc de Montjuïc amb la finalitat de 

prestar els seus serveis. Igualment li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts per la llei a través de l’adreça Avda. Miramar, 7 o 

bé ampaescolaboscmontjuic@gmail.com 


