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INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CEIP ES PIL·LARI 

 
 

ACTIVITAT INSCRITA 

       Teatre                  Esplai 
  
        Play English                               Gimnàstica Rítmica 

 

 
 

1r llinatge 2n llinatge Nom Edat 

      

 

DADES PERSONALS 

 
Adreça: ............................................................................................................................................. 
 
C.P.: ................. Població: ........................... Telèfon: .............................. Mòvil: ............................. 
 
e-mail: .................................................. Nom del pare / mare / tutor/a: ............................................ 
 
Data de Naixement: ............................. Nombre de germans: ............... Lloc que ocupa: ............... 
 
 

INFORMACIÓ SANITÀRIA 

 
Pateix alguna malaltia? (al·lèrgies, asma, epilèpsia, problemes quirúrgics, diabètic, enuresi,...): 
 
........................................................................................................................................................... 
 
Té alguna disminució? (física, psíquica, sensorial, conductual,...) ................................................... 
 
Pren algun tipus de medicació?: ........... Quina i administració? (dies, horaris, número de preses):  
 
........................................................................................................................................................... 
 
Segueix algun règim especial?: .............. Quin? .............................................................................. 
 
 

AUTORITZACIÓ 

 
Jo, en / na: .............................................................................. amb D.N.I.: ...................................... 

com a (pare / mare / tutor/a) .................................. de (nom de l’infant) .................................................... 

l’autoritzo a participar a l’activitat extraescolar que organitza l’ APIMA Es Pil·lari  en el CEIP Es 

Pil·lari. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 
 

 Una fotografia tamany carnet 

 Fotocopia del DNI del signant  
 

 Fotocopia de la targeta sanitària 

 
 Es farà l'ingrés oportú de la quota de ............... €   en el compte l'APIMA de l’1 al 5 de cada mes 
al compte de  Sa Nostra: ES27 0487 2073 16 2000003161 o en efectiu la primera setmana del 
mes a les 16,30 hores a la sala de l’APIMA  
 
Es pagarà la mensualitat completa, independentment dels dies que hi hagi activitats 
durant el mes, es adir que per Nadal i Pasqua també es pagarà la mensualitat completa. 
 
Baixes: Tant si la baixa es total o temporal s’haurà d’omplir el document de baixa i avisar 
abans del dia 20 del mes anterior al que es vol donar de baixa. En cas de fer-ho passat el 
dia vint es pagarà la mensualitat  sencera. 
 
Baixes temporals: Es pagarà mensualment  i durant els mesos que duri la baixa temporal,  
la quantitat serà de 9€ les activitats d’un dia per setmana i 15€ les de dos dies, en 
concepte de reserva de plaça. 
 
 

 
 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin 
necessàries adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. 
 

Així mateix, autoritzo a que les fotografies realitzades durant aquesta activitat es puguin 
utilitzar per fer-ne difusió i memòries de l’activitat. Reservant-me en qualsevol cas la possibilitat 
d’anular aquesta autorització de manera puntual o general, per qualsevol fotografia que consideri 
que no ha de ser utilitzada. 

 
Tenc coneixement de les condicions exposades en aquest full. 

 
_______________, a  _____ de ________ de ________ 

 
Signatura del pare / mare / tutor/a 

 
 
 


