Full d’inscripció: Teatre extraescolar
Les classes a infantil i primària seran d’1 h.
El preu públic per aquesta activitat serà de 15€ al mes/alumne per a totes les escoles
i l’institut.
El full d’inscripció s’entregarà a l’AMPA de la correspont escola de l’alumne.
Per a la domiciliació bancària cal omplir el document oficial de l’Ajuntament d’Abrera
“ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA” signat i segellat pel banc que us facilitarà
l’AMPA de cada escola.
Un cop omplert, cal presentar-ho a l’Ajuntament adjuntant la fotocòpia del CIF/NIF del
solꞏlicitant.
Les tres vies per registrar la documentació són:
1. Presencialment, al Departament d’Atenció Ciutadana, en horari de matins de
09.00 h a 14.00 h, i tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h (Plaça
Constitució, 1, Abrera).
2. Per correu ordinari, a l’adreça postal:
Ajuntament d’Abrera – Departament d’Atenció Ciutadana
Pl. Constitució, 1
08630 Abrera
3. A través de la seu electrònica, mitjançant el certificat electrònic corresponent,
seguint el link:
http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/login.1
Representat legal:
En/Na ______________________________________________ amb DNI ___________________, com a
pare, mare o tutor legal de __________________________________ manifesto que vull inscriure-ho a
l’activitat teatre extraescolar que es desenvoluparà del setembre de 2018 al juny de 2019 del curs escolar
2018 - 2019.

Signatura

Dades personals:
Nom i cognoms del nen o nena que vol inscriure a l’activitat:
___________________________________________________________________________________
Data de naixement:
___________________________________________________________________________________
Telèfon de contacte: __________________________________________________________________
Email de contacte: ____________________________________________
Alꞏlèrgies, problemes a la pell, malalties importants o particularitats del nen:
___________________________________________________________________________________

A quina escola està
inscrit/a?____________________________________________________________

Dades per la formalització de la matrícula:
Marqueu amb un X l’horari escollit a l’escola. En el que cas que no us vagi bé aquest horari, feu una nova
proposta d’horari indicant dia i hora. Tingueu en compte els horaris oferts a la resta d’escoles.

Horaris proposats
ESCOLA ERNEST LLUCH
- Indica el curs que farà el teu fill/a: __________
- Inscriu-te en un dels horaris proposats (marca una X en el que correspongui):
P4, P5 Dimarts de 16.30 h a 17.30 h
1er, 2on, 3er Dimecres de 16.30 h a 17.30 h
4rt, 5è i 6è Dimecres de 16.30 h a 17.30 h
ESCOLA FRANCESC PLATÓN I SARTÍ
- Indica el curs que farà el teu fill/a: __________
- Inscriu-te en un dels horaris proposats (marca una X en el que correspongui):
P4, P5 Dimarts de 13.50 h a 14.50 h
1er, 2on i 3er Dimarts de 13.50 h a 14.50 h
4rt, 5è i 6è Dimarts de 12.35 h a 13.35 h
ESCOLA JOSEFINA IBÁÑEZ
- Indica el curs que farà el teu fill/a: __________
- Inscriu-te en un dels horaris proposats (marca una X en el que correspongui):
P4 i P5 Divendres de 16.30 h a 17.30 h
1er, 2on i 3er Dilluns de 16.30 h a 17.30 h
4rt, 5è i 6è Dimecres de 16.30 h a 17.30 h

Autorització d’us d’imatge dels nens/es que participen a les activitats:
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per
la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal familiar i a la pròpia
imatge, es demana el consentiment als pares o tutors legals del nen/a que està tramitant la
present inscripció, per poder publicar fotografies i/o vídeos on apareguin els seus fills/es on
aquests/es siguin clarament identificables.
Les fotografies es podran publicar tant per part de l’Ajuntament d’Abrera com per part de les
AMPES colꞏlabores.

Sí autoritzo

No autoritzo

(marca una X en l’opció que correspongui)
* Els grups s’iniciaran a partir d’un mínim de 8 i un màxim de 12 alumnes.

