
  
CASAL DE NADAL 2014-15 

 
DADES NEN/A 

 

NOM I COGNOMS : _______________________________________________________ 
Data de naixement:  ____________   Curs actual:_____________  
 
ADREÇA: 
_____________________________________________________________________ 
 
LOCALITAT: 
______________________________________________________________________ 
 
Telèfon Casa: __________________     Número mòbil :________________________  /   __________________ 

Telf. feina dels pares:   ________________________  /   ________________________ 

En cas d’urgència avisar a :___________________________________ al telèfon ______________________ 

 
DADES MÈDIQUES  

Pateix alguna malaltia? _____________________________________________________________ 

Té algun tipus d’al·lèrgia?  ________   A què? ___________________________________________ 

Segueix algun tractament mèdic?  ____   Quin? __________________________________________ 

Pren algun medicament? _________ Quina dosi?  _____________________________________ 

Observacions a tenir en compte: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

AUTORITZACIÓ 
 

Jo (mare, pare o tutor legal): _________________________________ amb 

DNI:___________________AUTORITZO al meu fill/a  

_____________________________________________________________________________ 

a participar en totes les activitats que es realitzin durant el Casal de Nadal 2014-15 que es 

realitzarà al Nexe – Espai de cultura, de Sant Fruitós de Bages, els dies 24, 29, 30 i 31 de 

desembre, i 2 de gener de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del matí, o a partir de 2/4 de 9 amb el servei 

despertador. 

 

Dono permís al meu fill/a a tornar sol/a  a casa, un cop finalitzades les activitats del casal de Nadal.  

 SI  NO. El vindrem a recollir a 2/4 de 2h. 

Cedeixo els drets d’imatge del meu fill/a per a possibles divulgacions. 

 SI  NO  

Amb aquesta autorització manifesto el meu acord perquè participi en les activitats que es portin a 

terme i autoritzo als monitors, per què en cas d’urgència actuïn en nom meu. 

 
Signat (mare, pare o tutor legal):             

   

 

 

Sant Fruitós de Bages, _____ de ______________ de 2014 

 
 

Número  d’inscripció  

 



   
 
 

 
 
 

                       
FULL DE PAGAMENT 

 
�  Taller de Nadal – 5 dies _______________________________________ 40,00 € 
�  Taller de Nadal – 5 dies  ____________________ Dte. 2n germà i MIJAC 36,00 € 
�  Taller de Nadal – 5 dies  ____________ Dte. F. nombrosa i monoparental 34,00 € 
 
�  Taller de Nadal + despertador – 5 dies ____________________________45,00 € 
�  Taller de Nadal + despertador – 5 dies  ________ Dte. 2n germà i MIJAC 40,50 € 
�  Taller de Nadal + despertador – 5 dies   Dte. F. nombrosa i monoparental 38,25 € 
 
 
 
 
 

• Recordem que els infants que no estan apuntats al servei despertador, no podran entrar 

abans de 2/4 de 10.  

• Cal dur fotocòpia de la tarja sanitària del nen/a en el moment de fer la inscripció. 

• Les Famílies Nombroses i monoparentals hauran de presentar el carnet corresponent. 

• Fer l’ingrés de la matrícula al núm. de c/c 2013 60 33 81 0200154772 (CATALUNYA 

CAIXA) indicant nom i cognoms nen/a i retornar còpia junt amb aquest imprès. 

• Només es retornaran els diners de la matrícula en cas de causa justificada. 

 
 
 
Informació i inscripcions: 

 
Àrea de Cultura      NEXE JOVE 
C/ Padró, 72-74      Plaça Alfred Figueras, s/n 
93 878 80 31      93 878 89 83 
De dilluns a divendres     De dilluns a dijous   
De 9.00 a 14.00 h      de 16 a 20 h 

       www.santfruitos.cat       http://nexe.santfruitosentitats.cat  


