
ESCOLA D'ESTIU 2015 

CEIP STA. ÀGUEDA BENICÀSSIM 

 

 
DADES PERSONALS DEL XIQUET/A 

Nom Cognoms Data de naixement Talla camiseta (edat) 

    

Adreça C.P. Localitat 

   

 

DADES SANITÀRIES 

 
     

Utilitze este espai si la resposta és afirmativa* 

 
 
 

 

Patix malaltia o discapacitat?  Sí   No 

Té algun tractament mèdic?  Sí   No 

* Si és necessari adjunte informe mèdic o document explicatiu. 

 

PERÍODE SOL·LICITAT PER A XIQUETS NASCUTS DES DE 2003 FINS A 2012 

Marque el període seleccionat i l'opció de menjador 

 Tot el mes 1ª quinzena 2ª quinzena  Menjador 

Juliol      Sí   No 

Agost      Sí   No 

 

PREUS Socis Empadronats No empadronats 

 Quinzena Mes Quinzena Mes Quinzena Mes 

De 7.30 h a 13.00 h SENSE menjador 50 € 85 € 80 € 150 € 130 € 250 € 

De 7.30 h a 17.00 h AMB menjador 75 € 140 € 110 € 200 € 190 € 350 € 

 

CONTACTE AMB LES FAMÍLIES I AVÍS EN CAS D’URGÈNCIA 

És obligatori indicar almenys les dades d'un adult 

 Nom i Cognom Parentiu Teléfon Correu-e 

1     

2     

3     

 

AUTORITZACIÓ MARE / PARE / TUTOR 

En / Na / N’ ………………………………………………………….. amb DNI ……………………………..  

autoritze el meu fill/a………………………………………………………… a assistir a l’activitat de 
referència, d’acord amb les condicions establides en la convocatòria, i acredite que les seues condicions 
físiques i sanitàries són adequades per a participar en l’activitat, així com que són vertaderes totes les 
dades indicades. Així mateix, accepte que puga aparéixer en les fotos o DVD de record de l’activitat. 
 
Data i firma 
 
 
 

Contínua darrere 



 

DOCUMENTACIÓ 

1. Inscripció omplida amb totes les dades i firmada. 

2. Justificant de pagament. S’efectuarà per mitjà d’ingrés de l’import segons el torn i opció triada 
en LA CAIXA, número de compte ES43 2100 7589 6402 0000 1466. 

3. Fotocòpia targeta sanitària. 

4. Únicament els empadronats no socis. Volant d’empadronament de la unitat familiar amb data 
anterior a setembre de 2014. 

 

PERIODE D’INSCRIPCIÓ 

Xiquets Col•legi Sta. Àgueda: Del 4 al 27 de maig, deixeu-la a la bústia o al despatx de l’AMPA. 

Periode d’inscripció al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià: 18 i 19 de maig de 17 a 19 h. 

En el cas que les inscripcions superen la quantitat de places disponibles, es farà un sorteig públic el dijous 
28 de maig a les 11 h al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià, en què es traurà a l’atzar una lletra, 
a partir de la qual aniran atorgant-se les places seguint l’orde alfabètic del primer cognom de l’alumne 
inscrit i segons el nombre de places disponibles en cada tram d’edat. 

 

ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS 

Només s’admetran les instàncies que presenten tota la documentació. 

La reunió informativa per a admesos será el dimecres 3 de juny a les 19 h, en el Centre de Formació 
Josep Barberà i Ceprià (c/ Jutge Manuel Gual, 1). 

La llista d'admesos es publicarà al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià, al CEIP Sta. Àgueda i 
al web de l'AMPA (www.ampasantaagueda.org) el dia 1 de juny. 

Nombre de places limitat. L'ingrés de la matrícula no garanteix la plaça. En cas de no obtindre plaça es 
reemborsarà l'import. 

Les anul·lacions voluntàries de matrícula hauran de comunicar-se 15 dies abans del període inscrit. En 
cas contrari l'anul·lació no dóna dret a la devolució de l'ingrés. 

 

EL PROJECTE DE L'ESCOLA D'ESTIU 

L'escola d'estiu 2015 és organitzada per Estudi Serradal 
(www.estudiserradal.com). 

El programa d'activitats estarà publicat en el web de l'AMPA: 
www.ampasantaagueda.org 

 
 
CONTACTE AMB L’AMPA 

Tel. 964 303 927 / 686 973 752 
informacion@ampasantaagueda.org 
www.ampasantaagueda.org 
www.facebook.com/ampasantaagueda 

D'acord amb el que estableix la LOPD, l'AMPA l’informa que les dades que ens facilite seran incorporades als nostres 
fitxers amb la finalitat d'organitzar i realitzar totes aquelles actuacions necessàries per a l'adequada consecució dels 
fins de l'Associació i d'esta activitat. Consulte la nostra política de privacitat al nostre web. 
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