
FITXA DE PREINSCRIPCIÓ PER A LES ESCOLES D’ESTIU 2018 DE L’AJUNTAMENT
DE SANT ANTONI DE PORTMANY. (L’heu de presentar per duplicat)

ALUMNE SOL·LICITANT

Nom i llinatges Data de naixement Edat 

Adreça

Bloc

CP

Població Curs actual Col·legi

Telèfon en cas d’urgència

Pateix alguna malaltia important? Especifiqueu quina?
 

Al·lèrgies  o  necessitats  alimentàries
específiques(vegetarià, celíac,,,)

Pren algun tipus de medicació? Tipus, dosi i horari? 
Es recomana que els medicaments es prenguin a casa sempre que sigui
possible.

Nivell de natació Observacions:

Necessitats educatives especials / discapacitat.(imprescindible informe mèdic/educatiu)

PARE, MARE O TUTOR 1 

Nom i llinatges DNI

Localitat i municipi Província o illa Telèfon principal Telèfon secundari

Adreça electrònica 

PARE, MARE O TUTOR 2

Nom i llinatges DNI

Localitat i municipi Província o illa Telèfon principal Telèfon secundari

Adreça electrònica 

D’acord amb allò establert a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades aquí
recollides passen a formar part d’un fitxer automatitzat de titularitat de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb la finalitat
de realitzar tràmits administratius de la seua competència. Hi podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Assenyaleu l’escola  per ordre de preferència, i l’opció de guàrdia i custòdia si és del vostre interès

o ‘CEIP VARA DE REY , de 3 anys escolaritzats a 11 anys. (2014 - 2006)

o ‘CEIP SANT ANTONI’, de 3 a 11 anys . (2014 - 2006)

o 'ESPAI JOVE’, de 12 a 16 anys. (2005 - 2002)

de 9 a 14 h Guàrdia i custòdia MENJADOR

de 8 a 9h De 14 a 15h Fins les 16h

Juliol

Agost



FITXA DE PREINSCRIPCIÓ PER A LES ESCOLES D’ESTIU 2018 DE L’AJUNTAMENT
DE SANT ANTONI DE PORTMANY. (L’heu de presentar per duplicat)

o Setmanes extraordinàries. Espai Jove. De 3 anys escolaritzats a 11 anys (2014 - 2006)

AUTORITZACIONS:

1. El  senyor  /  la  senyora…………………………………………………………………………………………………………….

pare,  mare  o  tutor  de  l’alumne  titular  d’aquesta  fitxa,  amb  document  d’identitat  núm.

…………………………………………… , autoritz  el meu fill/a perquè assisteixi a l’escola d’estiu a la qual s’inscriu, i

participi a les activitats que es realitzen, així com visites i excursions i la realització i publicació  de fotografies o vídeos

de les activitats que es duguin a terme durant l’estiu.

(Signatura i DNI)

2. Autoritzo a que el meu fill/a torni  a casa sol durant el transcurs de l´escola d’estiu, o durant els dies que indic a
continuació:

(Signatura i DNI)

2.1  Autoritzo  a que les següents persones recullin al meu fill/a:

(Signatura i DNI)

3. En cas de malaltia i/o accident autoritzo el/la responsable de l’activitat a prendre les decisions que siguin necessàries.

 (Signatura i DNI)

Assenyaleu i responeu

1. Situació familiar

o Família monoparental

o Família nombrosa                                           Nombre de fills:.................

o Fill/s amb Necessitats educatives especials / discapacitat.      Nombre de fills:..................

o Empadronat al municipi de  Sant Antoni de Portmany    SI   NO                  

o Escolaritzat al municipi de Sant Antoni de Portmany      SI   NO (s’ha d’adjuntar un certificat del centre escolar)

o Escola en què està escolaritzat l’alumne:........................

4. Documentació que heu d’adjuntar:

o DNI de l’alumne o llibre de família.

o Targeta sanitària de l’alumne.

o Llibre de família en cas de família nombrosa.

o Certificat de discapacitat en cas de tenir fill/s amb alguna discapacitat.

o Certificat d'escolarització de l’alumne a San Antoni, en cas de no estar empadronat al municipi.

o Certificat d’empresa en què consti que els pares de l’alumne treballen durant els mesos d'estiu.

o Darrer rebut d’autònom.

o Document acreditatiu de família monoparental

de 9 a 14 h Guàrdia i custòdia MENJADOR

de 8 a 9 h De 14 a 15 h Fins les 16 h

Del 25 al 29
de juny

45€

Del 3 al 7 de
setembre

45€


