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Sol·licitud d’ajut econòmic 

 Sí                 

 No 

COLÒNIES 
AMPA BOGATELL 

DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ 
 

DADES ALUMNE 

Primer 

cognom 

 Segon 

cognom 

 Nom  

Curs  Data 

naixement 
/            / 

  

Talla de 

samarreta 
3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-11 / 12-14 / S / M / L / XL 

 

        FOTOGRAFIA 

DADES PERSONALS 

 

Adreça....................................................................Número...............Pis............... 

Població.................................................................................................................

CP............................. 

Nom dels pares/mares o tutors .............................................................................. 

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

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

Telèfons de contacte.............................................................................................. 

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

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

Correus electrònics ................................................................................................ 

............................................................................................................................... 
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DADES D’INTERÈS 

Dieta alimentària especial?................... Quina? …...................................………………… 

Al·lèrgia alimentària? …………Quina?.............................................................................. 

Altres al·lèrgies?……………………………………………………………………………........ 

NEE (necessitats educatives especials)? ..............Quina?................................................ 

Agafa malalties sovint? (subratlleu-les): angines, refredats, faringitis, mals de cap, mal 

d’orella, asma, diarrees, restrenyiment, còlic, dolor dental, hemorràgies nasals, 

altres…………………………… 

Pren algun medicament*? ……Quin?................................Dosi?....................................... 

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

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

*Caldrà adjuntar còpia de la recepta del metge amb la prescripció de la medicació de l’infant 

 

Sap nedar?........................................................................................................................ 

Es mareja amb facilitat?.................................................................................................... 

Pateix insomni?................................................................................................................. 

 

Feu una petita descripció de l’infant (caràcter, interessos, gustos, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................................

........................................................................................................................................... 
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AUTORITZACIÓ PATERNA (A OMPLIR PELS PARES, MARES O TUTORS) 

En/Na..................................................................................................................... 

amb DNI nº:........................................autoritza el seu fill/a 

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

a assistir a les colònies que realitza aula2 (SISÈ) del 26 al 30 de juny de 2017, a 

la casa de colònies de la Vespella.   

 

Així mateix faig extensiva aquesta autorització als següents aspectes de les 

colònies: 

(Marqueu amb una X cadascun dels aspectes als que autoritzeu) 

 

□ L’autorització a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin 

necessàries d’adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció 

facultativa adequada. 

□ L’autorització que l’infant pugui ser traslladat, en cas d’emergència, al 

centre mèdic més proper, en un vehicle privat. 

□ L’autorització que l’infant pugui aparèixer a les fotografies que es realitzin 

durant les colònies i que es publicaran a la web www.aula2.cat (Forat del 

Pany) per l’accés exclusiu de les famílies. 

□ L’autorització  que les imatges que es realitzen durant les colònies on 

apareix l’ infant puguin ser d’ús per a imatges publicitàries d’aula2. 

□ L’autorització a rebre ofertes, promocions i/o altre tipus d’informació al 

meu correu electrònic. 

 

 

…………………………………… a ………………. de ……………………….. de 20..... 

 

Signat 
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QUÈ CAL PORTAR PER LA INSCRIPCIÓ 

- Document de inscripció complimentada i signada correctament. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària. 

- Fotocòpia del carnet de vacunes. En cas de no tenir el carnet, cal portar 

un certificat mèdic. 

- Còpia de la recepta del metge, en cas que el nen/a prengui medicació. 

 

 

 


