
REALITZA 

per a alumnes d’infantil i de primària 

INSCRIPCIÓ OBERTA FINS EL 20 DE MAIG 
Avis Legal: D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades i les del seu 
tutelar seran incorporades en un fitxer autoritzat sota responsabilitat d’EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE, SL, amb la 
finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè i el seu tutelat. Pot 
exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, ratificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció SANT GRE-
GORI PARC INDUSTRIAL, NAU F2 - CTRA. DE CARTELLÀ, KM 0,5 – 17150 SANT GREGORI. Mentre no ens comuniqui 
el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu tutelat no han estat modificades i que es compromet a 
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre 
les dues parts. Mitjançant la meva signatura deixo constància de l’acceptació de tot allò exposat anteriorment en 
aquest document i que sóc coneixedor/a dels nostres drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Da-
des de Caràcter Personal. 

ORGANITZA 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

DADES DEL/DE LA PARTICIPANT 

Nom: _________________________________________________  

Cognoms: _____________________________________________  

Data de naixement: ____________  Edat: _______  Curs: ________  

Adreça: _______________________________________________  

CP: _________ Població: _________________________________  

DADES DE LA FAMÍLIA O RESPONSABLES DURANT EL CASAL 

Nom de la mare/tutora: ___________________________________  

Nom del pare/tutor: ______________________________________  

Telèfons: ____________  /  _______________  /  _______________  

Correu electrònic: _______________________________________  

Número de Targeta Sanitària: ______________________________  

Titular de la Targeta: _____________________________________  

OBSERVACIONS 

(escriviu en aquest espai totes aquelles dades sobre el/la participant que creieu importants que estiguin 
en coneixement dels monitors, com pot ser medicacions, al·lèrgies...) 



Per als dies que l’Escola fa jornada intensiva, l’AFA vol organit-
zar el Casalet per a nens i nenes de P3 a 6è, on poder jugar i 
compartir unes estones d’esbarjo divertides i engrescadores 
amb els seus amics i amigues i un equip de monitors/es que 
vetlla per la seva seguretat i diversió. 

 

Els monitors/es els preparen diferents tipus d’activitats com tallers, jocs, 
gimcanes, esports, festes..., activitats adaptades a cada grup d’edat: pe-
tits, mitjans i grans. 

 

Aprofitarem aquest espai per treballar els hàbits de convivència 
i fomentar aquelles actituds i valors que els ajuden a créixer i a 
madurar com a persones: la solidaritat, la tolerància, el respec-
te, la cooperació, el joc net... L’objectiu final és divertir-se, 

aprendre coses, compartir, jugar, descobrir... 


 

N. inscripció:        | data: 

AUTORITZACIÓ FAMILIAR 

En/Na ______________________________________________________ , 

amb DNI número _______________________________ , autoritza el seu 

fill/a ________________________________________________________  

a assistir al Casalet de Juny de l’Escola Puig de les Cadiretes 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que 

siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facul-

tativa pertinent. 

(signatura del pare/mare o tutor) 

 

Taialà,  _________ de _______________________ de 2016. 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ 

Per a què sigui vàlida la inscripció al Casalet heu de presentar a la bústia de 

l’AFA (al costat de Consergeria), com a molt tard el divendres 20 de maig, la 

documentació següent: 

1. El full d’inscripció degudament complimentat per ambdues cares que apa-

reix en aquest díptic. 

2. Fotocòpia de la Targeta Sanitària. 

3. Comprovant bancari d’haver fet el pagament corresponen, al número de 

compte: ES73 0081 5392 1200 0104 2309.   

ALTRE INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 Per a què es realitzi el Casalet ha d’haver un mínim de 10 inscrits. L’ 
AFA es reserva l’opció de cancel·lar-lo si no es donés el mínim, retor-
nant els diners a les famílies que hagin realitzat la inscripció. 

 Per a més informació truqueu al telèfon d’atenció: 606 345 241 o feu 
un correu electrònic a laia@nexxe.cat o 
afa.puigdelescadiretes@gmail.com 

DADES DEL CASALET 
 

 Calendari: del dilluns 6 al divendres 21 de juny. 

 Horari: De dilluns a divendres de 15 a 17h  

 Preus: socis AFA 60€ - No socis AFA  70€ 


