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Núm. 

inscripció 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ. CURS 2015-2016 

ESCOLA PAU CASALS 
 
ACTIVITATS DEL PROGRAMA ESPLAI A L’ESCOLA  

(Marqueu amb una creu les activitats que realitzarà l’infant) 

 
 

DADES DE L’INFANT 

Nom i cognoms ________________________________________________________________________  

Data de naixement _______________________ Curs_______________ Classe _____________________ 

Adreça ___________________________________________________ Població ____________________ 

Telèfon/s de contacte de la família durant l’activitat ___________________________________________  

Adreça de correu electrònic_______________________________________________________________ 

Dades mèdiques i/o físiques que cal tenir en compte a l’hora de dur a terme l’activitat (atencions especials, 

al�lèrgies...) ___________________________________________ ________________________________ 
 

Sabadell, __________ de ________ de 20___                         Signatura 

 
 

MIGDIA 

Anglès P3   Llenguatge musical II  

Anglès P4 i P5   Llenguatge musical III  

Anglès 1r a 3r   Sensibilització musical P3  

Anglès 4t a 6è   Sensibilització musical P4  

Instrument   Sensibilització musical P5  

Llenguatge musical I     

TARDA 

Aeròbic 1r a 6è   Llenguatge musical I  

Anglès P3 a P5   Llenguatge musical II  

Anglès 1r i 2n   Llenguatge musical III  

Anglès 3r i 4t   Multijocs P4 i P5  

Anglès 5è i 6è   Natació P4 a 6è  

Coral 3r a 6è   Rítmica P3 a P5   

Escacs 2n a 6è   Rítmica 1r a 3r   

Experimentem P3 a P5   Rítmica 4t a 6è   

Futbol sala 3r i 4t   Sensibilització musical P3   

Futbol sala 5è i 6è   Sensibilització musical P4   

Handbol 3r a 6è   Sensibilització musical P5   

Iniciació esportiva 1r i 2n   Teatre 1r i 2n   

Instrument   Teatre 3r a 6è   



Organitzen: 

                                                                                                                      

 
 
 

Per a les activitats esportives amb competició és imprescindible el compromís de les famílies a assistir 
als partits i jornades de caps de setmana. 
 
En el moment de la inscripció cal presentar una fotocòpia de la targeta sanitària. 
 
En inscriure’s, s’accepta la normativa d’extraescolars i l’infant es compromet a assistir a l’activitat amb 
assiduïtat. Si faltés 3 dies consecutius, sense justificació per escrit, seria donat de baixa 
automàticament. En aquest cas perdria la plaça i no es retornaria la quota. 
 
Un cop passades les dues setmanes de prova, no es retornarà la quota. 
 
 

AUTORITZACIONS DELS PARES/MARES TUTORS/ES 

En/na ______________________________ amb DNI (o passaport) núm. ___________________,  
 
pare/mare/tutor/tutora de _________________________________________________________ 
 

PARTICIPACIÓ 
 Autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats extraescolars. Aquesta autorització es fa extensiva a 

les decisions mèdiques que calgués prendre en cas d’accident o malaltia. 
 

SORTIDA 
 Autoritzo       No autoritzo  

a sortir sol/a el meu fill/a de les activitats extraescolars. 
 

PROTECCIÓ DE DADES  
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre,  de  protecció de dades de caràcter personal, s’informa a 
la persona interessada que les dades facilitades seran  incloses en  el  fitxer automatitzat  de  l’entitat  per 
al  seu  tractament  informàtic.  Així  mateix, s’informa  sobre  la  possibilitat  d’exercir els  drets  d’accés, 
rectificació, cancel�lació i oposició, en els termes previstos per la legislació vigent, mitjançant un escrit 
presentat a l’entitat. 
 

 Autoritzo       No autoritzo  
a l’AMPA a  fer  ús  de les  dades  personals  facilitades,  així com  també a la cessió de les dades a 
l’Ajuntament  de  Sabadell a d’altres administracions  públiques i a les entitats vinculades al programa 
l’Esplai a l’Escola, si fos necessari.  
 

ENREGISTRAMENT I PUBLICACIÓ D’IMATGES 
 Autoritzo       No autoritzo  

a enregistrar la imatge del meu fill/a durant la seva participació a les activitats extraescolars organitzades  
pel centre escolar i a que l’Ajuntament  de Sabadell  i/o  qualsevol altra entitat integrada a l’Ajuntament, 
pugui publicar les esmentades imatges com  a material del catàleg d’activitats, a través de qualsevol mitjà, 
sempre que la publicació pretengui  difondre les activitats i/o les finalitats socials del programa Esplai a 
l’escola. 
 
Sabadell, __________ de ________ de 20___                                  Signatura 

 


