
FULL DE INSCRIPCIÓ AL CASAL DE SETEMBRE D’AIGUAFREDA 2017  

Signar només les opcions que autoritzeu; la primera és obligatòria 

 

 

En/Na__________________________ amb DNI____________ com a pare, mare o tutor de 

l’alumne______________________________________ a participar a les activitats de setembre 

2017 que organitza l’Ajuntament d’Aiguafreda. Faig extensiva aquesta autorització a les 

decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència 

sota la direcció facultativa. 

Signatura: 

 

 

 Autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats de piscina proposades pel Casal de 

setembre  

Sap nedar?  

Pot anar sol a la piscina 

gran? 

 

Signatura: 

 

 

 Autoritzo a l’Ajuntament d’Aiguafreda i a l’Esplai Pica Pins a publicar imatges en les 

quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant activitats del Casal de 

Setembre. Dono també el consentiment per publicar aquestes imatges a través 

d’altres vies com premsa, publicitat o projectes educatius, fent-se responsable de 

vetllar pel seu bon ús. 

Signatura: 

 

 

 Autoritzo al meu fill/a a sortir sol/a del Casal de setembre a les 12’45 del migdia 

Signatura: 

 

 

DADES GENERALS DEL NEN/A 

NOM:  COGNOMS:  

DATA NAIX:  CURS 2016-17:  

NOM PARE:       NOM DE LA MARE:  

ADREÇA:  POBLACIÓ I CP:  

CORREU ELECTRÒNIC (en majúscules):  

TELÈFONS DE CONTACTE: TELÈFON CASA:  

Mobil mare:__________________________ 

Mòbil pare:___________________________ 

Avis:_______________________________ 

Feina:_______________________________ 

Altres:______________________________ 

 

OBSERVACIONS: (malalties, medicaments, 

al·lèrgies...) 

Número de la targeta sanitària:  

(cal adjuntar-ne una fotocòpia) 

 

Aiguafreda, a ______ de ____________ de 2017 

 



Cal marcar amb una creu els serveis que us interessin: 
  

 
1a setmana 2a setmana 

28 agost 

1 setembre 

4 setembre 

8 setembre 

Matiners   

Casal   

Menjador   

   

 

 

Càlcul de l’import: encercleu els imports corresponents 

 

CASAL (de 9 a 13): 

 Preu estàndard 

1 nen/a 

Aiguafreda i 

Sant Martí 

2n germà 

Aiguafreda i 

Sant Martí 

1 Setmana  59€  54€  49€ 

Casal Sencer 

(28 d’agost al  

8 de setembre) 

 105€  93€  85€ 

 

MATINERS (de 8 a 9): 

Preu per setmana 
Preu per dia 

esporàdic 

 9€  3€ 

 

MENJADOR (de 13 a 15): 

Dinar per setmana 
Dinar per dia 

esporàdic 

 33€  7,50€ 

 

 

 

PREU TOTAL A PAGAR _______________________ € 

 

 

 

 

 

 

Número de compte: ES49 2100 0411 2802 0014 7361 
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