
 

                                                                           ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARS 

 CURS 2021-2022 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos  Nombre  

Edad  Fecha nacimiento  Móvil  DNI/Pas  

Curso  Email  
 

DATOS DE CONTACTO / DATOS FAMILIARES 

Teléfono fijo  Email  

Dirección  Núm.  Piso  Puerta  

C.P.  Municipio  Provincia  

Nombre padre/madre /tutor  Móvil  
 

INFORMACIÓN SANITARIA 

¿Tiene algún tipo de alergia? Si  No  ¿A qué?  

¿Toma algún medicamento? Si  No  ¿Cuáles?   

¿Lleva gafas o lentillas? Si  No  ¿Cuándo?  

Otros datos de interés  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARS 2021-2022 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO 5º - 6º PRIMARIA Y ESO 28 € / mes 

 DEPORTE – FÚTBOL ( P5 a 1º Primaria) 165 € / curso 

 DEPORTE – BALONCESTO ( P4,P5 1º y 2º Primaria) 110 € / curso 

 DEPORTE – BALONCESTO ( 3º y 4º de Primaria ) 145 € / curso 

 INGLÉS – SPEAKING ENGLISH  KIDS & US Consultar 

 ROBÓTICA Infantil 35 € / mes 

 ROBÓTICA I 35 € / mes 

 ROBÓTICA II 35 € / mes 

 KÁRATE INICIACIÓN 35 € / curso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARS 

 CURS 2021-2022 

 

      Protecció de dades de caràcter personal i dret a la pròpia imatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest que les dades dalt indicades són correctes, amb el compromís de notificar per escrit 

qualsevol variació. 
Signat el pare/mare/tutor/tutora   

Autoritzo que carregueu en el meu compte els rebuts emesos al meu nom per 

la APIMA DEL COL·LEGI LA SALLE ALAIOR, relacionats amb l’activitat 

extraescolar 

 del/de la meu/meva fill/filla: 

Signat el pare/mare o tutor/tutora            

 

Jo, en/na ____________________________, amb DNI/NIE o passaport 

___________ autoritzo que la imatge del/de la meu/meva 

fill/filla__________________________________________________, 

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats esportives o socials 

organitzades per l’APIMA DEL COL·LEGI LA SALLE ALAIOR i publicades a les 

publicacions o pàgina web de la nostra associació. 

 

Signat el pare/mare o tutor/tutora            

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

(LOPD), les dades facilitades a l’APIMA DEL COL·LEGI LA SALLE ALAIOR  s’utilitzaran només amb 

finalitats d’informació, comunicació i exercici de les activitats esportives i socials, així com per a les 

gestions administratives pròpies de l’associació relacionades amb els seus associats. No es cediran dades a 

cap altra entitat o organisme, tret que compti amb el consentiment exprés de la persona interessada. 

L’APIMA DEL COL·LEGI LA SALLE ALAIOR podrà fer ús de les dades personals amb finalitats 

històriques i/o estadístiques. 

 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

5/1982, de 5 de maig, a L’APIMA DEL COL·LEGI LA SALLE ALAIOR demana el consentiment al 

pare/mare o tutor/a legals per poder publicar fotografies corresponents a activitats organitzades per la 

propia associació on aparegui el/la seu/seva fill/filla on aquest sigui clarament identificables. 

 

L’alumne, pare, mare, tutor/a podrà exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació u 

oposició, dirigint-se per escrit a L’APIMA DEL COL·LEGI LA SALLE ALAIOR, acompanyant una 

fotocòpia del D.N.I. 


