
 

                        Espai per l’entitat 

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

            CURS 2017-18                Data: ......................   

     

Formulari d’inscripció d’activitats extra lectives   

Envia aquest formulari per correu electrònic a extra_lectives@escola-proa.cat  

Les famílies externes a Proa hauran d’entregar l’original signat a la secretaria del c/Almeria 

 

Dades de l’alumne 

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

Curs (corresponent al setembre del 2017)  .......................................................................................... 

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?     EP = educació primària 

Alemany (EP6, ESO, Batx i adults) Futbol sala (EP2 a Batx)  Sensibilització musical * (P3 i P4) 

Anglès  (P3 a Batx i adults) Handbol (EP3 i EP4) Taller de circ  (P4 a EP4) 

Atletisme (EP3 a EP6 i ESO) Instrument * Taller de còmic  (EP1 a EP4) 

Bàsquet escola (EP1 i EP2) Llenguatge musical * The game of theatre! (P5 i EP1) 

Bàsquet federat (EP3 a Batx) Multiesport (EP1  A EP4) The game of theatre II (EP2 o EP3) 

Body and creativity (P3 i P4)  Música en família * (fins a P3) The musical (EP4, EP5 i EP6) 

Escacs (EP, ESO i BATX) Piscina (P3 i P4) Voleibol (EP3 a Batx)  

Esport base (P5)  Robòtica (EP1 a ESO4)    

Francès (ESO4, Batx i adults) Science Club (EP3 i EP4)       

                           

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

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

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

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  

La Fundació Privada Ressons, amb NIF G61025383 i amb domicili a  Barcelona, C/ Almeria  57, és el 

responsable del tractament de les dades personals.   

 

Les  dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb l’escola s’incorporaran a 

una base de dades anomenada BDGAFPR titularitat de Fundació Privada Ressons. Les dades es faran servir 

per a gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per  a mantenir-vos 

informats de les activitats que organitzi la fundació,  tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. La vostra 

informació es conservarà als nostres arxius amb caràcter històrics. 
 

Fem servir imatges, so, treballs i dades dels alumnes i de la comunitat educativa. En alguns casos, se’n faran  

servir per fer difusió de les activitats als espais de difusió pública d’informació: web, blocs, xarxes socials, revista 

i altres publicacions. 
 

Els destinataris de la vostra informació són: el personal propi del responsable del tractament, degudament 

autoritzat per la direcció,  els proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions, les persones o 

entitats que paguin la matrícula per facilitar el control de la relació jurídica, i les administracions públiques en 

l’àmbit de les seves competències.  
 

En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en 

aquest document. 
 

Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la 

limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat 

de la vostra informació i a revocar total, o parcialment, el consentiment que atorgueu amb la signatura d’aquest 

document. 
 

La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens 

vinculen amb vosaltres i poden condicionar la vostra participació a algunes activitats.  
 

L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat 

Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.  
 

Llegida i entesa l’anterior informació, 
 

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