
  

 

 
 SÍ NO 

AJUT ECONÒMIC   
 

ACTIVITATS D’ESTIU EBM JÚPITER 2016  

 
 

DOCUMEN D’INSCRIPCIÓ 
 

DADES ALUMNE  
 

Primer cognom  Segon cognom  Nom  

Curs  Data naixement    

Escola on ha 
cursat el 
2015/16 

    

 
 
 
 
 
 
 
DADES PERSONALS  
 

Adreça ................................................................................................ Número ....................... Pis ......................... 

Població ..................................................................................................... CP ...................................................... 

Nom dels pares o tutors ......................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 

Telèfons de contacte .............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................... 

Núm. Targeta Sanitària (caldrà adjuntar fotocòpia)................................................................................................ 

Correus electrònics ................................................................................................................................................ 

Nombre de germans ............................................................... Lloc que ocupa ...................................................... 

 
SERVEIS QUE PARTICIPARÀ  
 
Marqueu els serveis en els que esteu interessats que participi els vostre fill o filla 
 

Allargament* (de 15h a 17h)   

De l’1 al 15 de Juliol  

De l’1 al 9 de setembre (a confirmar segons calendari escolar)  

 
* Només per als infants de l’EBM Júpiter  

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 



  

 

 

Bressol d’estiu 18 al 22 
de juliol 

25 al 29 
de juliol 

Bressol d’estiu (de 9h a 17h)   

Acollida del Bressol d’estiu (de 8h a 9h)   

Hora de recollida (recordeu el respecte d’àpats i descans)  

 
 
DADES D’INTERÈS 

Fa servir xumet? ........................................ Quan? ................................................................................................  

Franja horària que dorm durant el dia ....................................................................................................................  

S’adorm amb facilitat? ........................ Li cal algun ritual? (peluix, xumet, etc. ......................................................  

Menja bé? ........................................ Utilitza cullera? ...................................... Cal menú triturat? ..........................  

Dieta alimentària especial? .......................... Quina? .............................................................................................  

Al·lèrgia alimentària? ................................... Quina? .............................................................................................  

Altres al·lèrgies? ....................................................................................................................................................  

NEE (necessitat Educativa Especial)? ..................... Quina? ..................................................................................  

Agafa malalties sovint?  

� angines � refredats � faringitis � mals de cap � mal d’orella � asma � diarrees � restrenyiment � còlic 

� dolor dental � hemorràgies nasals � altres ....................................................................................................  

Pren algun medicament? ............................... Quin? ............................. Dosi? ......................................................  

(cal adjuntar còpia de la recepta del metge amb la prescripció de la medicació de l’infant) 

 

Feu una petita descripció de l’infant (caràcter, interessos, gustos, etc.) ................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 
CERTIFICAT D’APTITUD FINAL  

A omplir pels pares/mares o tutors 

En/na .....................................................................................................................................................................  

certifica que (nom de l’infant) .................................................................................................................................  

ha estat vacunat segons normativa sanitària vigent.* 

 ..................................................... a ............... de ................................... de 2016 

 Signat 

 

*Recordeu que cal adjuntar obligatòriament el certificat de vacunes  



  

 

 
 
AUTORITZACIÓ DE SORTIDA  
 
A l’hora de la recollida dels infants només es lliurarà l’infant a les persones autoritzades. 
 

Nom DNI 

  

  

  

 
 
 

AUTORITZACIÓ PATERNA (A OMPLIR PELS PARES O TUTORS ) 
 

En/na ................................................................................................ amb DNI ......................................................  

Com a .................................. de (nom de l’infant) ...................................................................................................  

L’autoritza a participar a les activitats d’estiu de l’EBM Júpiter 2016 que gestiona SESÈ (aula2) durant el mes de 

juliol a les instal·lacions de l’EBM Júpiter del  ................al .................. de .................................................. de 2016. 

 

Així mateix faig extensiva aquesta autorització als següents aspectes: 

� L’autorització a prendre les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries d’adoptar en cas 
d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada. 

� L’autorització a que l’infant pugui ser traslladat, en cas d’emergència, al centre mèdic més proper en un 
vehicle. 

� L’autorització a administrar paracetamol en el cas que presenti febre igual o superior a 38ºC de 
temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar. 

La dosi a subministrar és .............  

� L’autorització a que les imatges que es realitzen durant el bressol d’estiu on apareix el meu infant 
puguin ser d’ús per a imatges publicitàries d’aula2. 

� L’autorització a rebre ofertes, promocions i/o altre tipus d’informació al meu correu electrònic. 

 

(Marqueu cadascun dels aspectes als que autoritzeu) 

 

 

 ..................................................... a ............... de ................................... de 2016 

 Signat 

  



  

 

 
 

INFORMACIÓ BANCÀRIA – ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE - SEPA 
 

A EMPLENAR PER CREDITOR / ENTITAT aula2 
 
 

Nom del creditor: AULA2 – SERVEIS D’INFORMACIÓ DE SISTEMES EDUCATIUS  

Identificador del creditor: ES59000G60012242  

Adreça: C/ DALMÀCIA 10 Codi postal: 08034 Població: Barcelona  

Província: Barcelona País: Espanya   

 
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, cada família autoritza a aula2 a enviar les ordres a Ia vostra 
entitat financera per fer els cobraments de Ia colònia i també a Ia vostra entitat financera a fer els pagaments dels imports 
corresponents  d'acord amb les instruccions d'aula2. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per Ia vostra entitat financera 
d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb Ia vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament 
haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a patir de Ia data en que es va debitar en el seu compte. 
La informació addicional sobre els vostres drets relatius a aquesta ordre es troba a Ia vostra disposició en Ia vostra entitat. 
 
 
 

A EMPLENAR PER LA FAMÍLIA * 
 

Nom del titular del compte de càrrec:   

Adreça del titular:  Codi postal:   

Població:  Província:  País:   

 

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)**            

Número de compte – IBAN:  

Tipus de pagament: � Pagament recurrent o � Pagament únic 

 

 ..................................................... a ............... de ................................... de 2016 

 Signat 

 

 

 

* Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. 

** Número d’identificació de l’entitat bancària, us el facilitarà la vostra entitat o el podeu cercar a internet. 
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