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Marca amb una creu allà on convingui. 
 
Experimentem (P4-P5)  

Informàtica (5è-6è)  

 
DADES PERSONALS DE L’INFANT 
 
Nom i cognoms                                                                  
 
Curs       Data de naixement   
 
Adreça            Codi Postal            Població 
 
Número targeta sanitària de l’infant             
 
Nom i cognoms de la mare    Telèfon/s de contacte 
 
Nom i cognoms del pare             Telèfon/s de contacte  
 
Correu electrònic de contacte 

 
DADES BANCÀRIES 
Titular del compte:                                                                                      Entitat bancària: 
Número de compte (IBAN): _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

DADES SANITÀRIES 
Observacions a tenir en compte (al·lèrgies, intoleràncies, discapacitat ...) 
 
 

 
AUTORITZACIONS 
En/Na                                                                                   amb DNI 
 
 
Pare/ mare/ tutor/ tutora de  
 

 Autoritzo a:           
Assistir a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’escola La Nova Electra que es 
desenvoluparan a les instal·lacions de l’escola La Nova Electra de Terrassa. 
A l’Associació Moviment d’esplai del Vallès a que efectuï el cobrament dels rebuts corresponents en 
concepte d´activitats extraescolars. 
 

 Autoritzo            No autoritzo  a: 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a 
la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de l’entitat per al 
seu tractament informàtic. Així mateix, s’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat 
a l’entitat. 
 

 Autoritzo            No autoritzo  a: 
Enregistrar la imatge del meu fill/a durant la seva participació a les activitats extraescolars. Així com 
també  a publicar les esmentades imatges, a través de qualsevol mitjà, sempre que la publicació tingui la 
finalitat de difondre les activitats del Moviment d’esplai del Vallès. 
 

 Autoritzo            No autoritzo  a:  
Sortir sol/a de les instal·lacions de l’escola en finalitzar les activitats extraescolars. En el cas que NO marxi 
sol/a el/la vindrà a buscar (nom)______________________________ Que és el seu/seva (avi, tieta, ...) 
___________________________ I el seu telèfon de contacte és ______________________________ 
 
Signatura:       Data: 


