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FULL DE MATRÍCULA ESCOLA D’ESTIU 2018 
DADES PERSONALS DE L’INFANT: 

NOM I LLINATGES .................................................     D. DE NAIXEMENT ......................................  

ADREÇA.......................................................................................LOCALITAT.............................. 

TELFS FAMILIARS ..................................................................demanar per.......................…..........  

ADREÇA ELECTRÒNICA ................................................................................................................ 

MALALTIES MÉS FREQÜENTS I IMPORTANTS: (En cas de prendre medicació, indicar en un paper a part 

tot el protocol)........................................................................................................................................................... 

SAP NEDAR?    Ha de dur maniguets: 

ALGUN TIPUS D’AL·LÈRGIA i/O ASPECTES A COMUNICAR (medicaments, medi ambient, alimentària; 

informar si hi ha unes pautes seguir).............................................................................................. 

.................................................................................................................................................
Marca amb una X les opcions triades:  

 Matinera 
(7’30h a 9h) 

Activitats d’estiu 
(9h a 14h) 

Menjador i 
ludoteca 

(14h a 16h) 

Juny (del 25 al 30)    
    

Juliol complet    

Una quinzena seguida 1a 
quinzena 

2a 
quinzena 

1a 
quinzena 

2a 
quinzena 

1a 
quinzena 

2a 
quinzena 

Setmana 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 

Dll, dx i dv (tot el mes)    
    

Agost complet    

Una quinzena seguida 1a 
quinzena 

2a 
quinzena 

1a 
quinzena 

2a 
quinzena 

1a 
quinzena 

2a 
quinzena 

Setmana 1a 2a 3a 4a 5a 1a 2a 3a 4a 5a 1a 2a 3a 4a 5a 

Dll, dx i dv (tot el mes)    
    

Setembre (del 3 a l’11)    

• No es permeten altres combinacions de matrícula 
El servei de juny i el de setembre es realitzaran en funció d’usuaris inscrits (mínim 8 

participants). Aquests, es duran a terme a les instal·lacions de l’Escoleta Els molins. A partir de 

l’1 de juliol ens traslladarem a l’Escola Can Bril la resta de l’estiu. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR 

 
ü FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA 

ü FOTOCÒPIA DEL DNI INFANT 

ü FOTOCÒPIA DNI PARE/MARE/TUTORS 

 

SÍ      SÍ    NO      

 

NO      



estiuasencelles@gmail.com 
 

 
 

AUTORITZACIONS 

DECLARACIÓ EXPRESSA DEL PARE, MARE O TUTOR (obligatòria) 

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

- Declaro expressament que he estat informat de totes les característiques de l’activitat de temps lliure 
que es portarà a terme durant l’estiu 2018 a través de l’Ajuntament de Sencelles i gestionada per la 
Societat cooperativa Els dos pous .                                             

- Autoritzo al/la meu/va fill/a a assistir a les activitats organitzades i a participar en els desplaçaments 
necessaris per desenvolupar- les i a que se li realitzin les intervencions mèdiques/sanitàries en cas 
d’extremada urgència sota la direcció facultativa pertinent.  

- Autoritzo al/la meu/va fill/a a participar a les imatges audiovisuals que es puguin realitzar a l’activitat 
de temps lliure de Sencelles gestionat per la Societat cooperativa Els dos pous, i amb el vist i plau de 
l’Ajuntament de Sencelles, essent aquesta entitat la responsable del bon ús de les mateixes.   

(Signatura del pare, mare o tutor/a) 

                                         

 
PER PODER PARTICIPAR EN AQUESTA ACTIVITAT, ÉS OBLIGATORI OMPLIR I  SIGNAR AQUEST 
DOCUMENT. 
 
EN CAS DE SEPARACIÓ/DIVORCI EL MEMBRE QUE NO SIGNI AQUEST DOCUMENT HA D’ESTAR 
INFORMAT QUE EL/LA SEU/VA FILL/A PARTICIPA EN AQUESTES ACTIVITATS. 
 
 
El pagament es ferà mitjançant domiciliació bancària. 

 
 

Dades bancàries: 
 

ENTITAT BANCÀRIA: 

IBAN BANC OFICINA NÚM. COMPTE 
                        

 
Signatura del titular del compte: 
 
 
 
 
 
*El dia 3 de juliol i d’agost, respectivament es farà el cobrament de les activitats del mes que 
correspon. En el cas de juny es cobrarà juntament amb les activitats de juliol. 
 

 
Sencelles,...... de...................... de 2018 


