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Fitxa d’inscripció - Casal de Nadal 2017-18
Marca amb (*) els dies que voleu venir:
Dc 27
Dj 28
Dv 29
PAGAMENT
Dt 2

Dc 3

Dj 4

Dv 5

PAGAMENT

DADES PERSONALS
Nom:_____________________ Cognoms:____________________________________
Data de naixement: ________________________ Edat:________________________
Adreça:________________________________________________________________
Codi postal: ____________ Població:________________ Província: _______________
Nom del pare: ____________________ Nom de la mare: ________________________
Telèfon domicili:____________________ Telèfon secundari: _____________________
Correu electrònic: ________________________________________________________
Escola i curs: ________________________________
SALUT
Pateix alguna malaltia (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions
quirúrgiques, etc. )? ______________________________________________________
Estat actual _______________ Té problemes amb la vista / oïda? Quins_____________
Té alguns disminució ___ No ___ Si. De quin tipus? ___ física ___ psíquica ___ sensorial
Quina? ________________________________________________________________
Té algun problema de mobilitat? ____________________________________________
Té alguna dificultat motriu (preus plans, etc)? ___ No ___Si. Quina?________________
Es fatiga fàcilment? ___No ___Si ___diürn ___ nocturn
Es mareja amb facilitat? ___ No ___ Si, De què?________________________________
Pren alguna medicació especial?___ No ___ Si. De quin tipus? ____________________
Observacions____________________________________________________________
Vilafranca del Penedès, ________ de _______________ del 2017

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA
En/na ______________________________ Amb DNI núm ____________________
com a ________________________ autoritza deixar participar a l’infant (nom i
cognoms del nen/a) ______________________________________________________
a totes les activitats programades per Challenge Acadèmia d’idiomes (incloent les
sortides a l’hora d’esmorzar al parc infantil localitzat a l’avinguda Europa.
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions educatives i a les medico-quirúrgiques
que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa
adequada.
AUTORITZACIÓ DRETS D´IMATGE
L’acadèmia disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on
informa i fa difusió de cursos i serveis que ofereix.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en
grup, alumnes que fan les activitats en les hores lectives o activitats complementaries.
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 d’aquesta
acadèmia demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumne
o alumna i hi sigui clarament identificable.
Jo, en/na ______________________________________ amb DNI o bé passaport núm
_______________________________
com a
pare/mare/tutor de
en/na
_______________________________ alumne de Challenge Acadèmia d’Idiomes
(Marta Duran Duque 46773429-P).
AUTORITZO:
1.- Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats extraescolars organitzades per CHALLENGE ACADÈMIA D’IDIOMES i
publicades en:
- Pàgines web del centre:
□ Sí □ No
- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu: □ Sí □ No
2.- Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en els espais de
comunicación (blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb
finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
□ Sí □ No
3.- Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials
de l’alumne i el nom del centre:
□ Sí □ No
Aquesta autorització s’entén atorgada pel temps que duri la relació amb el centre, a
no ser que l’interessat la revoqui expressament, i als efectes esmentats atès
que correspongui, signo el present document,

Vilafranca del Penedès, ________ de _____________ del 2017
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Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a
AUTORITZACIÓ D’UN SEGON TUTOR DEL MENOR

Jo, en/na …………………………………………. Amb DNI ……………………. Telèfon…………………com
a pare/mare/tutor de en /na ……………………………….
alumne de Marta Duran Duque (Challenge Acadèmia d’Idiomes) dóno el meu
consentiment a en ………………………… ..….…………………………… amb DNI ……………….. a ser
responsable tutelar del menor a la sortida de l´extraescolar d´Anglès

Vilafranca del Penedès, _______ de ______________ del 2017

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

