INSCRIPCIÓ CASAL ESTIU EMAC JULIOL 2018
Podeu fer la reserva de la plaça pels vostres fills entregant aquesta inscripció omplerta, cal
abonar 25% de l’import total, que no és recuperable en cap cas, per la confirmació.
Nom i Cognoms:

Data Naixement:

Escola:

Tutor (Pare/Mare):

Mòbil:

Tel casa:

QÜESTIONARI CASAL D’ESTIU
1

Té germans? De quina edat?

Nº

2

Quin idioma parla habitualment?

3

Quin curs escolar ha fet durant al 2017/18?

4

Sap adaptar‐se generalment als canvis o novetats?

SI

NO

5

Sol ser participatiu/va en activitats grupals?

SI

NO

6

Acostuma a menjar bé i de tot?

SI

NO

7

Pateix alguna al∙lèrgia?

SI

NO

8

A què?

9

Detalleu altres observacions que creieu necessàries comentar‐nos del vostre fill/a?

Mail:

Nº targeta sanitària:
*cal adjuntar la fotocòpia de la targeta

Observacions:

10 Sap anar sol/a al lavabo?

SI

NO

11 Sap nedar?

SI

NO

12 Sap vestir‐se sol/a

SI

NO

SI

NO

SI

NO

13 Qui vindrà a buscar‐lo/la habitualment?

Marca amb una X les caselles que t’interessen:
Acollida matí

Casal Matí

Casal tot el dia

14 Li agrada la música?

Acollida tarda

15 Toca algun instrument? Quin?
16 Li agradaria tocar un altre instrument? Quin?

Setmana I: del 2 al 6 de Juliol 2018
Setmana II: del 9 al 13 de Juliol 2018

17 Hi ha algun membre de la família que toqui un instrument?

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A

Setmana III: del 16 al 20 de Juliol 2018

En/Na ................................................................................. amb DNI .....................................................

Setmana IV: del 23 al 27 de Juliol 2018

autoritza al seu fill/filla ...........................................................................................................................

C/ Llull 51‐55, 1r 4a • 08005 BCN
Tels. 629317799 • 932504901
general.emac@gmail.com • www.estudicasas.com

,
de
2018
Signatura del pare, mare o tutor que autoritza

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE/A

L'EMAC disposa a Internet d’un espai web (adreça http://estudicasas.com/wordpress/) i xarxes
socials (Facebook, Instagram i twitter) on informa i fa difusió de les seves activitats.

En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en
grup, alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i
està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de l'EMAC demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on siguin
clarament identificables.

Dades de l’alumne/a ¡ dels pares o tutors
Nom i cognoms de l’alumne/a __________________________________
Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a
________________________________________________________
DNI o passaport del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a
________________________________________________________

AUTORITZO:
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
organitzades per l'EMAC i publicades en:
‐ pàgina web de l'EMAC,
‐xarxes socials EMAC (Facebook, Instagram, Twitter)
‐ filmacions destinades a difusió pública no comercial.
‐ fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Barcelona, _____ d _________ de 2018
Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a

