
cognom i nom nen/a

a la/les següent/s activitat/s (marqueu les activitats que voleu fer):
Si No

Autoritza a que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de 
fotografies o gravacions, fetes per l'A.F.A. o Garbuix sccl i que es puguin utilitzar 
per publicar a la pàgina web, publicacions i qualsevol altre mitjà audiovisual 
publica realitzat per l'A.F.A.

En/Na amb DNI

En/Na amb DNI    

com a pare/mare/tutor inscric el meu fill/a

Data
Signatura (mare,pare o tutor)

Autorització drets d'imatge

Benvolguda família,  
  
Un curs més us presentem el programa de les activitats extraescolars del 
curs 2017-18, que preveiem iniciar el dia 2 d'octubre de 2017.  

Funcionament  de les activitats extraescolars: 
Trobareu  una breu descripció de totes les activitats al blog de l'AFA 
http://escolaunivers.cat/afa/  

Inscripció a una activitat extraescolar: 

·Marqueu l'activitat desitjada. 

·Caldrà abonar 10€ de matrícula per família el mateix dia que procediu a 
fer la inscripció. 

·La inscripció s'haurà de lliurar a la Lourdes  de 9.00 a 9.30 al matí o bé de 
16.30 a 17.30 

 

INSCRIPCIÓ

P-3 dll dm dc dj dv

Acollida matinal

Acollida de tarda

Qüestionari mèdic:

Pateix alguna malaltia crònica   

Segueix algun tractament específic  

Té alguna al·lèrgia     

No

No

No

No

Quina

Quina

Quina

QuinaSi

Si

Si

Si

Té algun tipus de discapacitat física o psíquica 

Autorització domiciliació bancària 

Autoritzo l'A.F.A, Associació de famílies de l'escola l'Univers i a Garbuix sccl, 
empresa gestora del monitoratge i les activitats extraescolars, a que efectuï el 
cobrament d'aquestes  mitjançant  el compte bancari :

Nou compte corrent o llibreta

És el mateix del curs passat

Signatura del titular del compte:

com a pare/mare/tutor de

DNI del titular del compte:

INSCRIPCIÓ activitats extraescolars  CURS 2017-18


8.0.1320.1.339988.340696
a la/les següent/s activitat/s (marqueu les activitats que voleu fer):
Autoritza a que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o gravacions, fetes per l'A.F.A. o Garbuix sccl i que es puguin utilitzar per publicar a la pàgina web, publicacions i qualsevol altre mitjà audiovisual publica realitzat per l'A.F.A.
com a pare/mare/tutor inscric el meu fill/a
Signatura (mare,pare o tutor)
Autorització drets d'imatge
Benvolguda família, 
 
Un curs més us presentem el programa de les activitats extraescolars del curs 2017-18, que preveiem iniciar el dia 2 d'octubre de 2017. 
Funcionament  de les activitats extraescolars:
Trobareu  una breu descripció de totes les activitats al blog de l'AFA  http://escolaunivers.cat/afa/ 
Inscripció a una activitat extraescolar:
·Marqueu l'activitat desitjada.
·Caldrà abonar 10€ de matrícula per família el mateix dia que procediu a fer la inscripció.
·La inscripció s'haurà de lliurar a la Lourdes  de 9.00 a 9.30 al matí o bé de 16.30 a 17.30
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Qüestionari mèdic:
Pateix alguna malaltia crònica                   
Segueix algun tractament específic                   
Té alguna al·lèrgia                             
Té algun tipus de discapacitat física o psíquica 
Autorització domiciliació bancària
Autoritzo l'A.F.A, Associació de famílies de l'escola l'Univers i a Garbuix sccl, empresa gestora del monitoratge i les activitats extraescolars, a que efectuï el cobrament d'aquestes  mitjançant  el compte bancari :
Signatura del titular del compte:
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