
Activitats extraescolars. Escola L’Univers. Curs 2012-2013. 
Recordeu lliurar aquest full de dilluns 4 a dijous 7 de juny de 
9:00 a 9:30 a l’entrada de l’escola. 
Trobareu una breu descripció de totes les activitats extraescolars al suro de 
l’AFA a l’entrada de l’escola i en el blog de l’AFA (http://afabailen.wordpress.com). 
Llegiu atentament el document de funcionament de les activitats extraescolars 
abans d’omplir la inscripció. 
 
Inscripció a activitat extraescolar: 
Marqueu l’activitat desitjada amb una X en el requadre de davant del nom de 
l’activitat. 
Si l’activitat té opció de fer-se en diversos dies marqueu amb una X els dies 
sol·licitats. 
Ens cas de sol·licitar més d’una activitat indiqueu l’ordre de preferència i 
expliqueu a les observacions si us agradaria que el/la vostre/a fill/a realitzés 
totes les activitats marcades o només un nombre determinat d’aquestes. 
 

Acollida matinal  
P3, P4, P5, 1r 

DL DM DC DJ DV TOTS 

      

 

Acollida de tarda  
P3, P4, P5, 1r 

DL DM DC DJ DV TOTS 

      

 

Teatre 
P4, P5  1r 

DL   DM DC DJ 

      

 

Música 
P4, P5  1r 

DC   DL 

    

Educació pre-esportiva 
P5, 1r 

DM DJ 

  

 

Little faces (manualitats en anglès) 

P5, 1r 
DC DJ 

  

 

Acompanyament piscina 
P3, P4, P5, 1r 

DL DM DC DJ 

    

 
 
 

→ 

(Continua al darrera) 



Noms i cognoms de l’alumne: _________________________________________________ 
Data de naixement: __________________________________________________________ 
Nom i cognoms del familiar de contacte: _______________________________________ 
Família sòcia de l’AFA  (Marqueu amb una X): SI   NO 
Telèfons:____________________  Adreça de correu electrònic:______________________ 
Observacions: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Declaro que conec el document de funcionament de les activitats extraescolars de 
l’escola L’Univers i que hi estic d’acord. 

Signat: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Per la present manifesto que autoritzo a l’AFA (Associació de Famílies) de l’escola 
L’Univers el cobrament a través de la domiciliació bancària de la quota de 
l’activitat extraescolar pel curs 2012-2013. 
Noms i cognoms del titular del compte: __________________________________ 
DNI: _________________________________________________________________ 
Banc/Caixa: ___________________________________________________________ 
Entitat:_______Oficina:_______ DC:_____Núm. d compte:__________________ 

Signat: 

 

Barcelona, Data: 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 
Jo,____________________________ amb DNI_____________________, com a 
pare/mare/tutor/a legal del nen/a següent: ____________________________ 
autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de 
fotografies o gravacions i que es puguin utilitzar per publicar en la pàgina web, 
publicacions i qualsevol altre mitjà audiovisual de comunicació pública realitzat 
per l’AFA. 
Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre 
la utilització de la imatge del menor abans assenyalat 

Signat: 
 
L’AFA de l’escola l’Univers es compromet a tractar les imatges de manera lleial, 
lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats socials que ens són pròpies. 


