
FITXA D’INSCRIPCIÓ

DADES  PERSONALS

NOM: …………………………………..          COGNOMS: …………………………………

DATA DE NAIXEMENT: …………………       DNI: ………………..

ADREÇA:…………………………………………………………………………………………………..

POBLACIÓ: …………………………………………………………………..

TLF: ………………………………   MÒBIL: …………………………/……….……………….

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………

DRETS D’ IMATGE

El Sr/la Sra ..................................................................amb DNI/passaport núm. 
..........................................................pare/mare o tutor legal de 
l’alumne/a.................................................................AUTORITZO    /     NO 
AUTORITZO que la imatge del meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies o vídeo 
corresponents a activitats extraescolars organitzades pel centre i publicades tant a les 
instal·lacions del centre com a xarxes socials, pàgina web, publicitat, etc

FITXA DE SALUT
Pateix alguna malaltia destacable?..............................................................
Té alguna al·lèrgia?...................................................................................
Pren alguna medicació?.........................  Quina?........................................

Si és imprescindible que l’infant prengui un medicament durant l’horari d’activitat, és necessari 
adjuntar l’informe mèdic on hi consti el nom del medicament, la dosi i l’horari. En cas contrari, 
no es podrà subministrar la medicació.

ACOLLIDA / ACTIVITATS EXTRAESCOLAR 2017 / 2018

ESCOLA :................................................................................CURS :..................................

ACTIVITAT:.............................................................................

FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERÈNCIA  /  EFECTIU O TPV  /     DOMICILIACIÓ

* Per poder fer la domiciliació bancària cal portar fotocòpia del DNI del titular i fotocòpia del 
número de compte o bé un rebut on surti el número de compte

Documentació que cal portar per fer la inscripció
Fotocòpia DNI  /  Fotocòpia TSI / fotografia carnet 

A dia………….. de……………de ……………                           Signatura 
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