
 
 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CEIP ES MOLINAR 

 
CURS 2016-2017 

FOTOGRAFIA   

    
 

Soci/a de l’APIMA: SÍ NO 
 
INFORMACIÓ SANITÀRIA DE L’ INFANT: 
 
Al·lèrgies i/o malalties? SI          NO Quines?_______________________________________   
   
Medicaments?______________________________ 
 
ACTIVITATS (Heu d’especificar quina activitat voleu, l’horari i els dies) 
 

ACTIVITAT DIA I HORA ACTIVITAT DIA I HORA 
    
    
    
    
 
AUTORITZACIÓ: 
Jo  
Com a pare/mare/tutor/a de _____________________________________________________________________________ 
Amb DNI  ______________________________ autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats extraescolars segons 
les condicions establertes. Igualment faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin 
necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, i a la realització d’imatges i 
filmacions per a posteriors difusions públiques de les activitats.  
 
AUTORITZACIÓ DE SORTIDA: (només per activitats extraescolars) 
Jo  
Com a pare/mare/tutor/a de _____________________________________________________________________________ 
Amb DNI  ______________________________ autoritzo el meu fill/a a sortir de les activitats amb una persona 
autoritzada per mi : 
Nom de la persona autoritzada: _______________________________________________________________ 
Nom de la persona autoritzada: _______________________________________________________________ 
( EN CAS QUE EL NIN PUGUI SORTIR TOT SOL HA DE QUEDAR ESCRIT A LES OBSERVACIONS) 
 
OBSERVACIONS____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Signatura 
 

Palma, ______de ____________de 20___

Llinatges i nom:  

Curs escolar:  Data de naixement:  Edat:  

  Adreça:  CP:  

  Localitat:  Província:  

  Correu electrònic:  

  Telèfon de contacte:    



 
 
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2016-2017 
 
 
 

Benvolguts pares, mares i tutors, 
 
Us informem que a partir del 15 de març oferim una nova activitat: REFORÇ ESCOLAR per als infants de 
primària. És tracta d’una activitat on els participants podran fer els seus deures i rebre un suport i reforçament 
dels seus aprenentatges. 
 
L’horari de l’activitat serà els dilluns i dimecres de 16.30h a 17.30h. 
 
Preu de l’activitat: 

MES D’ACTIVITAT 

RREFORÇ ESCOLAR 

SOCIOS 
NO 

SOCIOS 

Març 11,5€ 13,5€ 

Abril 23€ 27€ 

Maig 23€ 27€ 

 
Inscripcions: Pots deixar la inscripció a la secretaria de l’escola, ABANS DE  DILLUNS 13 DE MARÇ, és 

imprescindible dur una foto de carnet. 

 

El pagament de les activitats es realitzarà al monitor en efectiu abans de dia 10 de cada mes. ÉS NECESSARI 

MOSTRAR EL CARNET DE SOCI SEGELLAT AL MONITOR. 

 

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
v El nombre de places varia d’una activitat a l’altra depenent de les seves característiques. En qualsevol cas, mai 

no serà inferior a 10 participants. Si no hi ha un mínim de 10 participants no es realitzarà l’activitat. 

v Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 616665786 (Maribel)  


