
  

AMPA ESCOLA TAULA RODONA 

 
FULL D’ INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2015 

àbac serveis paragògics s.l C/ Concell de Cent 295 1º 2º Barcelona 08017 Tel. 93 360 10 44 CIF B-62222237 
 

Nom i cognoms del nen/a  .................................................................................................................... 

Telèfon mare ......................................... Telèfon pare .......................................... Telèfon casa ............ 

Adreça ............................................................................................................................. Curs ................ 

Correu electrònic .................................................................................................................................... 

Escola del nen o la nena ........................................................................................................................ 

És al·lèrgic/a a algun medicament?.......................... A quin? ............................................................. 

Té alguna malaltia crònica?....................................Tractament............................................................ 

Sap nedar?  Sí / No    Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a a casa: Sí / No 

Observacions .......................................................................................................................................... 

 

Import: 8.00 a 9.00h: 3€/dia – 12€/setmana 
             9.00 a 13h: 81€/setmana. Inclou els dos dies de sortida de 9.00 a 17.00h 
             9.00 a 15h: 100€/setmana. Inclou els dos dies de sortida de 9.00 a 17.00h i tots els dinars 
             9.00 a 17h: 124€/setmana 
   
AUTORITZACIÓ  
 

En/Na ................................................................................. amb DNI ................................................ 

pare/mare o tutor/a de ...................................................................................................... autoritza el seu fill/a a 

assistir al Casal d'estiu de l’Escola Taula Rodona i a les corresponents sortides que es duguin a terme durant el 

Casal, i  es dona per assabentat/da que les citades sortides són obligatòries.                                                                                                                                    

Així mateix, certifica que les dades anteriors són correctes.  

Aquesta autorització és extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas 

d’extrema urgència, sempre amb l'empara de la pertinent direcció facultativa.  

Aquesta autorització inclou els drets d’imatge de les fotografies que es puguin prendre dels participants al 

Casal. 

Barcelona a  ..................................................  de  .......................................... de 201 ......  

Signatura 

 
           

 Setmanes 8 a 9  9 a13  9 a15  9 a 17  Cal portar:  

Del 3 al 7 d’agost  
 

       Fotografia mida carnet  

           
Del 10 al 14 d’agost         Fotocopia targeta S. Social   

           
Del 17 al 21 d’agost         Fotocopia carnet vacunació  

           
Del 24 al 28 d’agost         Bestreta 60€  

           
Del 31 d’agost al 4 de setembre         DNI Pare, mare o tutor  

           
Del 7 al 10 de setembre           

            


