
	
	

INSCRIPCIÓ GENERAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 
2018-2019 

Coordinació  

És imprescindible omplir aquest document per poder participar a qualsevol activitat 
extraescolar. Posteriorment s’haurà de fer la inscripció amb cada empresa per cada activitat en 
concret. 

Activitats Infantil  
Anglès  P4 i P5 ◻                    Petits exploradors P4 i P5 ◻        
Pre-Poliesportiu P5 ◻             Teatre i Expressió corporal P3, P4 i P5 ◻    

Activitats Primària 
Pre-Robòtica 1r/2n     ◻         Robòtica I 3r/4t           ◻          Robòtica II 5è/6è ◻  
Poliesportiu de 1r a 4t ◻        Bàsquet de 3r a 6è       ◻          Futbol de 3r a 6è ◻   
Teatre 1r/2n                ◻        Teatre de 3r a 6è          ◻ 
Guitarra de 1r a 6è      ◻        Cant coral de 1r a 6è    ◻ 
 

* Learning School ofereix al migdia anglès de 1r a 6è. Curs : _______________ 
 
AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   
 
En/na___________________________________________________ amb DNI__________________________  
 
mare/pare/tutor/a de ______________________________________________________________________ 
autoritza a participar a les activitats extraescolars i permanència curs 2018/19 incloses les que es puguin realitzar 
fora dels espais habituals. La faig extensiva a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin aconsellades per un/a 
facultatiu 
 
AUTORITZACIÓ RECOLLIDA NEN/A 
Estan autoritzades per recollir-lo/la les següents persones: 
 
Nom i Cognoms____________________________________________ DNI__________________________ 
 
Nom i Cognoms ____________________________________________ DNI_________________________ 
 

Una vegada acabades les activitats l’autoritzo a marxa sol/a    SI    ◻   NO  ◻                                                                                        

AUTORITZACIÓ IMATGES 
Autoritzo a incloure la imatge del nen/a en els documents gràfics de les activitats extraescolars. 
SI ◻  No ◻ 

SALUT  
Indiqueu-nos, si us plau, si el vostre fill/a té o pateix algun problema de salut o impediment físic que no li permeti 
realitzar l’activitat amb normalitat o que haguem de tenir en consideració. 
Quin?______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 



	
	

 
PROTECCIÓ DE DADES    
 
En compliment de l’ establert a l’article 7 del Reglament UE 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu de 27 d’abril de 2016 ( 
Reglament General de Protecció de dades),  le informem de forma expressa, precisa i inequívoca que les seves dades de caràcter 
personal i les dels seus fills/es seran objecte de tractament, essent-ne el responsable Educadors 4uatre S.L.  amb la finalitat  de poder 
prestar adequadament el servei i les activitats i de totes aquelles gestions necessàries pel seu normal funcionament. 
Totes les dades recollides es tractaran de manera secreta i confidencial, establint aquelles mesures de seguretat per evitar l’accés 
indegut de tercers. Les seves dades de caràcter personal no seran cedides a tercers sense el previ consentiment del pare/mare/tutor 
legal, excepte en aquells casos en que fos imprescindible per la correcta prestació del servei o estigui autoritzat per una norma amb rang 
de Llei. 
La negativa al tractament de dades de caràcter personal comportarà la impossibilitat de prestar el servei. 
Una vegada finalitzada la relació, les dades seran arxivades i conservades durant un termini de 5 anys des de l’última relació o mentre es 
puguin derivar responsabilitats per la prestació del servei. 
En qualsevol moment es pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oblit, portabilitat i oposició dirigint-se a 
EDUCADORS 4UATRE, S.L., a l’Av Madrid 72 1r 2a 08028 BCN o a  l’Escola Bellaterra, C/ de l’ Escoleta s/n, Campus UAB, 08193 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès ) o per correu electrònic a educadors4uatre@gmail.com adjuntant còpia del DNI. 
 
 

◻ AUTORITZO  a EDUCADORS 4UATRE, S.L. al tractament de les meves dades de caràcter personal i les del meu 
fill/a per a la prestació del servei permanència abans de les activitats extraescolars  així com per dur a terme les 
gestions relacionades inherents a aquest servei. 

 
Signatura i data 
 
__________________________________de _________de 20________ 
 
 
 
 
 

 
Domiciliació Bancària per la Permanència prèvia a les Activitats extraescolars 

En aplicació del Reglament Europeu 260/2012 per les Transaccions bancària, i a fi de què les operacions amb càrrec en el compte 
ressenyat tinguin la condició d’ AUTORITZADES per part de l’entitat pagadora, per la present 

 
Sr./Sra._________________________________________________________________________________________ 

 
amb NIF____________________________, AUTORITZO la domiciliació en el compte que figura a continuació, dels rebuts 

emesos per Educadors 4uatre S.L., amb NIF B62835814 (inscrit al Registre Mercantil en el Volum 34633, Foli 58, Full B 
253218 i Inscripció 1), en concepte de permanència abans d’assistir a les activitats extraescolars. 

 2 
LLETRES 

IBAN 

2 
DÍGITS 
IBAN 

CODI  BANC 
4 DÍGITS 

OFICINA 
4 DÍGITS 

DC 
2 DÍGITS 

COMPTE O LLIBRETA 
10 DÍGITS 

                        

Aquesta autorització serà 
vigent fins que hi hagi 

comunicació expressa i 
signada indicant qualsevol 

variació o modificació en les 
mencionades dades. 

Data i Signatura 
 
 
 
 


