
INFORMACIÓ INICIAL 

- Full d’inscripcions: no s’acceptaran fulls incomplets i mal emplenats  
 

- Inici de les inscripcions del 12 al 23 de setembre, s’ha d’enviar el full de 
inscripció omplert al correu de l’empresa. 
serveisextraescolars@abacserveis.com amb copia a raquelgumi@gmail.com 
 

- Altes: adjuntar la fitxa d’inscripció per coreu electrònic. 
 

- Baixes: notificades per correu electrònic abans del dia 22 del mes anterior. 
 

- La fitxa d’inscripció la trobareu a la web de l’Ampa 
 

- Matrícula 35€/curs. La matricula es cobrarà el dia 1 d’octubre. 
 

- Equips de futbol faran competicions amb altres escoles (organitzat pel 
Consell Esportiu de Sabadell) alguns dissabtes al matí 
Documentació: Fotocopia targeta CatSalut (portar amb inscripció) 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

- FUTBOL  

 

o Infantil (1er i 2n d’ESO)  2 dies (Dm i Dj)  35€/mes 
Entrenaments els dimarts i dijous de  17:00 a 19:00. 
 

o Cadets (3r i 4t d’ESO)  2 dies (Dc i Dv)  35€/mes 
Entrenaments dimecres i divendres de 17:00 a 19:00. 
 

o Juvenils (1r i 2n Batx.)  2 dies (Dc i Dv)  35€/mes 
Entrenaments dimecres i divendres de 17:00 a 19:00. 

  

  
INSCRIPCIONS 

D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
IES SANT QUIRZE 

Curs 2016 - 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ 

Nom i cognoms  de l’alumne 
_____________________________________________     

En / na 
_______________________________________________________________ 

com a pare/mare/tutor-a legal i amb NIF/NIE ______________________autoritzo 
a: 

  

- Que l’alumne surti sol del centre una vegada hagi finalitzat  SÍ NO 
l’activitat extraescolar        
 

- Que l’equip de monitors/es puguin prendre les   SÍ NO 
decisions que creguin oportunes en qualsevol incident.  
 

- Que en cas d’accident el personal sanitari prengui les  
decisions medico-quirúrgiques necessàries en aquell  SÍ NO 

moment. 
 

- Que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en  
fotografies i vídeos corresponents a les activitats  
extraescolars que es duran a terme durant el curs   SÍ NO 
2016-2017 i publicades a les webs que formen part  
de l’organització d’aquest servei.   
 
 
SIGNATURA AUTORITZACIONS    

 

Protecció de Dades . De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran 
incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. 
Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps 
imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal seran 
tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se 
les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no 
autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat 
sol·licitats a l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran 
ser cedits, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al 
compliment de fins directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb 
el previ consentiment de l'afectat. 

 

DADES PERSONALS 

DADES ALUMNE 

   Nom i cognoms:             NIF / NIE: 

   Curs i grup (2016 – 2017):        Data de naixement:  

   Adreça:                                                                            CP: 

   Cat Salut:    

DADES MARE O TUTORA 

   Nom i cognoms     NIF / NIE 

   Correu electrònic     Telèfon 

DADES PARE O TUTOR 

   Nom i cognoms     NIF / NIE 

   Correu electrònic     Telèfon 

DADES DE SALUT 

- Pateix alguna al·lèrgia o intolerància alimentària  SÍ  NO 
Quin? 
 

- Pateix algun problema de salut    SÍ  NO 
Quin? 

Equip 

 INFANTIL 1r i 2n     CADET 3r i 4t            JUVENILS 1r i 2n Batx. 

DADES BANCÀRIES PER DOMICILIAR EL PAGAMENT 

Nom i cognoms del/la titular del compte:               NIF/NIE: 

Com a titular del compte autoritzo a: 

Les empreses d’extraescolars a que carreguin els imports corresponents de les activitats 

triades al següent compte bancari i a l’AMPA a la cessió de dades a les empreses que 

gestionen les activitats en cas de ser necessari. 

 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

E S                       
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