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INFORMACIÓ BÀSICA
·Tots els torns inclouen una sortida a la 

piscina i una excursió setmanal.

·Servei de matí de 7.30 a 9.00 h. Preu: 12 € 
per setmana i 4 € per dia.

·La Nit a l’Escola només admet nens/es a 
partir de 1r i s’ha d’estar inscrit al torn 
corresponent. Preu: 16 €.(Per aquesta activitat 
no es pot demanar beca)

·Només és podrà demanar beca d’ajut 
econòmic per a un màxim de 2 torns.

AUTORITZACIÓ: (a omplir pel pare, mare o tutor/a)

En/Na........................................................................amb 
DNI...................
Autoritza al seu fill/a...........................................................perquè 
assisteixi als Casals d'estiu del Sagrer 2017, en les condicions 
establertes.

(signatura)

  Barcelona, a ...... de ....................de 2017

-Pagament fraccionat        
-Germans inscrits al Casal
  

NOMÉS PER FAMÍLIES DE FORA DE L’ESCOLA

AUTORITZO-per fer fotografies de les activitats i difondre-les al 
web o publicacions de l'escola, si s'escau.

(signatura)
Barcelona, a ........de ..............................de 2017

Número 
Inscripció:_________
Dia:______________

Places limitades

NO

NOSI

SI

http://www.escolaelsagrer.cat/ampa/
http://casalsagrer.blogspot.com/
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FULL INSCRIPCIÓ
1r cognom

2n cognom

Nom

Data naixement
___/___/____ Edat _________anys Curs:______

Alumne/a de 
l'escola  El Sagrer

Alumne/a d'altres 
centres escolars

El vostre fill/a necessita algun suport (personal i/o material) o 
atenció específica?
Es mareja amb 
facilitat?

Sap nedar?

 (marqueu amb creu/s el/s torn/s a inscriure)

26-30 juny     3-7 juliol         10-14 juliol      17-21 juliol      24-28 juliol      4-8 set.

SERVEI DE MATÍ

NIT A L'ESCOLA

A omplir per la comissió

 Número Inscripció:___

 Dia:_______________

NORMATIVA DE PAGAMENT:
- El pagament es fa per domiciliació bancària ( 1ª 
setmana juny i 1ª juliol ).
- La inscripció de més d’un torn, es podrà fraccionar 
en dos pagaments del 50 % del total.
- Hi haurà un descompte del 5 % per a cada germà.
- En cas de baixa, només es retornarà un 50 % si 
s’avisa amb 15 dies hàbils d’antelació (agost no és 
hàbil ).
- Pels alumnes del Sagrer, cal estar al corrent de 
pagaments dels serveis de l'AMPA

DATES D’INSCRIPCIÓ:
ONLINE: De dimarts 25 d'abril a les 9:00 fins divendres 28 d'abril a les 
21:00 al següent enllaç: http://tinyurl.com/k8l4mzz
PRESENCIAL: dimarts 25 i dijous 27 d'abril de 16.00 a 18.00 i dimecres 26 
d'abril de 19.00 a 21.00

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ:
-Fotocòpia targeta sanitària
-Presentació de DNI del tutor o pare/mare 
 que autoritza.
-Certificat de discapacitat, si s’escau.
-Fitxa mèdica personal omplerta.(Només
Per famílies fora de l’escola)

DADES DE CONTACTE DURANT L'ACTIVITAT:

Nom.........................................................Tel..............................

Nom.........................................................Tel..............................

Adreça.........................................................................................

E-mail.........................................................................................

REUNIÓ DE PARES:
Dimecres 7 de juny 

a les 21.00 h 
a l'escola.

IMPORTANT:
No s'acceptaran

 inscripcions 
sense la presentació de 

TOTA 
la documentació

http://tinyurl.com/k8l4mzz

