
 

EXTRAESCOLARS 2019 – 2020 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

 

Jo, ……………………………….…………………………………………………………………………… pare, mare o 

tutor de l’alumne/a ………………………………………………………………………………………………………, 

del curs ……………………………………………………………………………………………………………………..…, 

desitjo que el meu/va  fill/a realitzi la següent activitat extraescolar:  

 

 

 

Assenyaleu les activitats en què estigueu interessats amb una X 
 

 TENNIS – OPCIÓ 1 – Dimecres tarda (empleneu també autorització de 

desplaçament)* 

 TENNIS – OPCIÓ 2 – Divendres migdia (empleneu també autorització de 

desplaçament)* 

 TEATRE - OPCIÓ 1 – Dilluns tarda
 

 TEATRE - OPCIÓ 2 – Dimecres migdia 

 GUITARRA – OPCIÓ 1 - Dimarts migdia (1r, 2n i 3r Primària) 

 GUITARRA - OPCIÓ 2 - Dijous migdia (4t, 5è i 6è Primària) 

 COMBO I PERCUSSIÓ - Dimarts tarda  

 STREET DANCE - OPCIÓ 1 - Dimarts tarda (1r, 2n, 3r i 4t Primària)  

 STREET DANCE - OPCIÓ 2 - Dijous tarda (de 5è Primària a 3r ESO) 

(empleneu també autorització de desplaçament)* 

 ESCACS - OPCIÓ 1 - Dimecres migdia 

 ESCACS - OPCIÓ 2 - Dimecres tarda 

 
 

 

 

 

*Les autoritzacions de desplaçament per a Tennis i Street Dance les trobareu al final d’aquest 

document. 

 

 

 

 

 

  

ART TERAPIA - Dilluns migdia



 

    

 

D’acord amb all  establert a la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil al dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pr pia imatge, i a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Camí (AMPA Camí) demana el consentiment 
als pares o tutors legals per a poder usar, publicar, utilitzar, exposar, produir, duplicar, distribuir 
reproduccions fotogràfiques, gravacions en vídeo o en àudio, dades personals, a on apareixin el/s seu/s 
fill/s i aquests siguin clarament identificables, amb finalitats únicament informatives relacionades amb 
l’activitat de l’entitat, en publicacions, revistes, dominis de webs, xarxes socials, premsa, canal youtube 
de l’AMPA Camí, i a qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat. Les esmentades fotografies, 
dades i/o gravacions poden ser utilitzades individualment o en conjunt amb altres fotografies o gravacions.  
Amb la firma del present document, autoritzo l’entitat a reproduir, o fer que es permeti la reproducció i a 
utilitzar aquestes fotografies i gravacions de veu. Per últim, entenc que no rebré compensació econ micao 
de qualsevol altra mena, en connexió amb qualsevol publicació, reproducció present o futura de qualsevol 
imatge o fotografia. Per això dono el meu consentiment i estic d’acord amb les estipulacions ja 
esmentades. 

 

Adreça de correu electrònic: ……………………………………………………………………………………  

 

Telèfons de contacte: ……………………………………………………………………………………………….  

(Useu lletra clara i entenedora)  

Heu de lliurar aquest full adequadament emplentat i signat a la Secretaria de 
l’Escola abans del dilluns, 20 de setembre. També ens el podeu enviar  

escanejat, per correu electrònic, a l’adreça:  ampacamibcn@gmail.com  

Signatura pare, mare o tutor:         Data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autorització d’imatges   




