
 

                       Espai per l’entitat 

                      Núm. inscripció ........... 

                      Data: ......................  Facturació:  

                      Passat a B.D. 

     

Formulari d’inscripció d’activitats extra lectives  2016-17 

Omple i envia aquest formulari per correu electrònic a extra_lectives@escola-proa.cat o 

imprimeix-lo i entrega’l a la secretaria del c/Almeria 

 

Dades de l’alumne 

Nom i cognoms ...................................................................................................................... 

Curs (corresponent al setembre del 2016)  .......................................................................................... 

Observacions mèdiques (al·lèrgiques, físiques i altres) .................................................................... 

Alumne de l’ Escola Proa?       SI           NO (en aquest cas, ompliu les dades al darrera d’aquest full) 

          

Quines activitats vols fer? 

Alemany (EP6, ESO, Batx i adults) Futbol sala (EP2 a Batx) Piscina (P3 i P4) 

Anglès  (P3 a Batx i adults) Francès (ESO4, Batx i adults) Robòtica (EP1 a ESO4) 

Atletisme (EP3 a EP6 i ESO) Handbol (EP3 i EP4)  Science Club (EP3 i PRIM4) 

Bàsquet escola (EP1 i EP 2) Instrument * Sensibilització musical* (P3 i P4) 

Bàsquet federats (EP3 a Batx) Let’s play theatre (P4 i P5) Taller de creativitat i art (EP4 a ESO2) 

Body and creativity (P3)  Llenguatge musical * The game of theatre (EP1 i PRIM2) 

Dansa funky-hip hop (EP3 a EP6) Multiesport (EP1  A EP4)  Voleibol (EP3 a Batx)  

Escacs (EP i ESO) Música en família *  (fins a P3)     

Esport base (P5) Musical theatre (EP3 a EP6)     

                             * Escola de Música Ressons: demana el formulari específic a la Secretaria del c/ Almeria  

   Recomanació d’utilització d’ulleres a la normativa general de l’oferta d’activitats extralectives  
   

Observacions  Si has triat una activitat amb possibilitat d’escollir dia o torn (migdia/tarda), indica quina és la teva 

preferència:  

activitat:   .................................     dia/dies o torn  ............................................. 

activitat:   .................................     dia/dies o torn  .............................................. 

activitat:   .................................     dia/dies o torn  ..............................................   

Nom de qui signa la sol·licitud ..............................................     Signatura: 
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Dades d’alumnes d’altres escoles 

 

Adreça  ......................................................   C.P. 08........  Correu electrònic ...................................... 

Data de naixement .......................   Telèfon/s pare/mare  ................................................................... 

Dades bancàries     Codi IBAN  ES....... ...............  .................  ...............  ............... ............... (22 xifres) 

 

Nom i cognoms del titular del compte    Signatura:  

.......................................................................................... 

 

 

Autorització de dades i d’utilització d’imatges  

L’Associació de Pares Bordeta-Sant Medir (Escola Proa) de Barcelona, disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de 

caràcter personal, així com d’un arxiu documental general que contenen dades personals i que formen part de la nostra 

base de dades. 

La seva finalitat és el tractament de les dades per prestar-vos els serveis que ens sol·liciteu amb aquesta inscripció, 

mantenir-vos informats de les nostres activitats. 

L’escola Proa també disposa d’espais de difusió pública (blocs, espais web del centre i revistes editades per aquest) on 

informa de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extra lectives. En aquests espais s’hi poden publicar 

treballs i imatges en les quals apareguin, individualment i/o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 

Atenent a tot allò esmentat més amunt, consento expressament i autoritzo l’Associació de Pares Bordeta-Sant Medir 

(Escola Proa) que tracti les dades que voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de 

desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE, així mateix, donat 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 a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals 

per poder publicar fotografies i videos on apareguin els seus fills i filles. 

  Autoritzo    No autoritzo 

 

En/Na ................................................................................ amb DNI .............................., autoritzo al 

meu fill/a ..............................................................., a participar a les activitats extra lectives que 

organitza l’Escola Proa. Així mateix declaro que, el titular de la inscripció no pateix cap malaltia que li 

impedeixi participar en l’activitat esmentada i faig extensiva aquesta autorització a les decisions 

mèdiques i quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa 

pertinent, si ha estat impossible la meva localització. 

Signatura del pare, mare o tutor legal 

 

 

Barcelona,  .......  de  .............................. de  2106 
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