
CASAL NADAL del 24 de desembre al 7 de gener 

FORMULARI DE INSCRIPCIÓ

NOM, COGNOM nen/nena: ____________________________________________ CURS: __________________________
TELÈFON: _________________________________________________________ ESCOLA: ________________________
MAIL indica en majúscula: _____________________________________________ Sí, som socis de l'AMPA/AFA (X)
POBLACIÓ: ________________________________________________________ No som socis de l'AMPA/AFA (X)

AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA Presentar documentació mèdica

INDICA SERVEI I HORARI D'ENTRADA (X) 
SERVEI CASAL TOTS ELS DIES

(del 24/12/18 al 7/1/19)  € dia DLL
24

DJ
27

DV
28

DLL
31

DC
2

DJ
3

DV
4

DLL
7 TOTAL

Matí
7.30-13h 75,50€ 12€

Matí+Menjador*
7.30-15h 132€ 21€

Matí+Menjador*+Tarda
7.30-16.30h 151€ 24€

Mati+Tarda
7.30-13h i 15-16.30h 94,50€ 15€

Tarda 
15-16.30h 19€ 3€ 

Acollida tarda
16.30-18h INDICA HORARI 12,50€ 2€

Preu soci AMPA/AFA vàlid per totes les AMPA's, AFA's de les escoles de Cardedeu
Preu No Soci AMPA/AFA incrementa 5€ a qualsevol dels serveis del preu per dia TOTAL IMPORT

*Menjador: catering restaurant Can Candelich, Samalus

          AUTORITZACIONS
En/na (mare/pare/tutor legal ________________________________________________________________________
NIF/NIE/Passaport _______________________________________________________________________________,
com a pare/mare/tutor de l'alumne ____________________________________________________________________,

INDICA SI o NO (x) SI NO
AUTORITZO al meu fill/filla a assistir al servei de casal en l'horari que s'indica

AUTORITZO a que s'adoptin les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries en cas d'extrema urgència, sempre a 
l'empara de la pertinent prescripció facultativa.      
AUTORITZO a que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats promogudes i 
gestionades per Temps Teu mitjançant l'AMPA de l'escola Ramon Macip Dolors Granés publicades a les pàgines Web's i en el
centre. Mai es farà un mal ús de les imatges ni es donar dades personals dels infants.  
AUTORITZO a que el meu fill/filla a surti per la vila de Cardedeu d'excursió a peu durant el casal de nadal del 24 de 
desembre de 2018 fins al 7 de gener 2019 en companya de les monitores i segons la seva consideració
Autoritzo al meu fill/filla a assistir al serveis de menjador de catering servit pel restaurant Can Candelich durant el casal de
nadal 2018/19
CERTIFICO que les dades facilitades en aquest formulari són correctes 

Signatura  .........................................
A Cardedeu, dia........... de ................... any 2018   

         667 628 660       tempsteu@gmail.com               1


