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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ JORNADES INTENSIVES 

JUNY 2010 Del 7 al 22 de Juny  
(12 dies de 15,00h a 17,00h) 

 

CEIP LOLA ANGLADA 
Data Màxima d’inscripció 21 de Maig 2010 

 
* Cada butlleta correspon a 1 alumne, no la feu servir per inscriure també als germans. 
* Els alumnes no podran sortir sols de l’escola al finalitzar l’activitat si no porten una nota firmada pels pares que ho autoritzi. 

 
NOM ________________ COGNOMS ___________________________________ DATA DE NAIXEMENT _________________ 
 
 
CURS _________ ADREÇA ___________________________ POBLACIÓ _____________ 
 
 
NOM DELS PARES ____________________________ TEFÈFONS (indicar telèfon fix i mòbil) ___________   / ___________ 
 
 
OBSERVACIONS ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PREU:  
 
 
Si necessiteu que el vostre fill-a es quedi a l’acollida de 17 a 18h, o teniu alguna petició especial ( 1 dia esporàdic), anoteu 
si us plau quins dies serien i deixeu la butlleta a la bústia de l’AMPA o bé a la taula de pagament dels tiquets de menjador. 
Ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
P3 a 6è (12 dies) 

 
60€ 
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JORNADES INTENSIVES 
JUNY 2010 Del 7 al 22 de Juny de 15 a 17h 

Casal lúdic- esportiu 
 

Durant aquetes dues hores de casal diari, volem oferir activitats esportives i 
lúdiques entorn al tema “La màquina del temps”: en funció de les edats dels 
nens treballarem diferent èpoques de la història deixant sempre una estona per 
alguna activitat física ( jocs pre-esportius i d’iniciació per els més petits, i tota 
mena d’esports per els més grans: futbol, bàsquet, tennis, rugby...) 
 
Esperem que us agradi! 

 
 
 
CEIP LOLA ANGLADA     Juny 2010 
AUTORITZACIÓ PATERNA O MATERNA  
(a omplir pels pares, mares o tutors) 
 
En/ na................................amb DNI ................................................... 
 
com a ......................... d’en/ de na................................................ 
 
 
L’autoritza a participar a les activitats de les Jornades Intensives. Igualment es declara 
coneixedor de les condicions de participació, del projecte educatiu i de la normativa de 
l’activitat, acceptant-les mitjançant l’acte d’aquesta signatura. 
 
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos 
necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada. 
 
Aquesta signatura també autoritza a que les fotografies que es puguin realitzar durant 
el desenvolupament de l’activitat en les que hi surti el vostre fill/a puguin ser 
publicades a la nostra pàgina web i/o lliurar als pares al final de les jornades. 
 
 
BADALONA, _____________________de 2010 
 
 
SIGNATURA del pare, mare o tutor 
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Benvolgudes famílies, 
 
 
Com cada any obrim el període d’inscripció per les Jornades intensives que 

es realitzen a l’escola de 15,00h a 17,00h del 7 al 22 de Juny. Recordeu que el 

nombre de places és limitat i que la data màxima d’inscripció és el 21 de Maig. 

Per formalitzar la inscripció cal portar. 

 

1.- Omplir la butlleta d’inscripció fent constar tota aquella informació que 

considereu que la direcció del casal ha de conèixer del vostre fill/a. 

 

2.- Firmar el consentiment de realitzar fotografies per publicar a la web                 

i /o per lliurar als pares en CD al finalitzar el casal i el consentiment de 

participació a les activitats de casal. 

 

3.- Portar una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i del carnet 

de vacunacions. 

 

4.- Hi ha 2 formes de pagament: 

 En efectiu: ho podeu fer de dilluns a divendres a partir de les 9h al 

vestíbul de P3A i abans del 21 de maig. 

 Fent un ingrès al CAIXER AUTOMÀTIC o SERVICAIXA de La 

Caixa de Pensions de Barcelona al Codi d’Entitat 0143426 i 

concepte “ INT.+NOM DEL NEN+CURS”. Si escolliu aquesta 

modalitat, si us plau, deixeu la butlleta d’inscripció, les fotocopies 

sanitàries i el rebut de pagament del caixer o a la bústia de 

l’AMPA ( vestíbul de P3B), o bé a les 9h al vestíbul de P3A abans 

del 21 de maig. 

 
 
 
 

AMPA Lola Anglada 

 


