
 
 
 
 

C/ Jacint Verdaguer, 72 – 17410 Sils 
 

Telf: 627.403.352 
 

e-mail: ampasils@gmail.com 

 

CASAL  DE NADAL 2013 

Nom nen/nena   
Curs  Data de naixement  
Telèfon contacte  e-mail  
Observacions a tenir en compte: 
malalties, orientacions pedagògiques 
específiques... 

 

 

 

Horaris Opció 1: 
Dies 23, 24 i 27 

Opció 2: 
Dies 30, 31, 2, 3 i 7 

Opció 3: 
Dies 23, 24, 27, 30, 31, 2, 3 i 7 

7:30 a 13h 44€ 74€ 118€ 
7:30 a 15h 63€ 105€ 168€ 
9 a 13h 33€ 56€ 89€ 
9 a 15h 50€ 84€ 134€ 

 

El casal només es farà si hi ha un mínim de 10 nens apuntats. 
 
Nota: Si un cop finalitzades les inscripcions, no es donessin el números mínims per poder realitzar les 
activitats, l’AMPA es reserva el dret de reformular les condicions del Casal per assegurar-ne la viabilitat, 
i així ho notificaria a les famílies interessades. 
 
 
 
Jo (pare/mare/tutor) …………………………………………………………………………………………….  
amb DNI ……………………………………………….. autoritzo a l’alumne inscrit a participar de les activitats 
previstes en aquest Casal (dintre i fora del recinte escolar) 
 
 
Signat (mare, pare o tutor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L'AMPA garanteix que totes les dades personals seran utilitzades per a la difusió de les activitats relacionades amb l’associació, amb 
l'escola Jacint Verdaguer o d’altres que siguin d’interès per a les famílies i infants, tenint en compte les limitacions i drets que concedeix la 
Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que aquestes són confidencials i d'ús exclusiu de 
l’Ampa. Accepto expressament, via SMS, correu postal o electrònic, rebre informació de l´AMPA de l´escola Jacint Verdaguer, relativa a les 
activitats, que li son pròpies, o NO ACCEPTO _ . Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, en els termes establerts en la 
legislació vigent, així com revocar les autoritzacions per a cessió de dades mitjançant comunicació escrita adreçada a l´AMPA o per email 
adreçat al correu electrònic ampasils@gmail.com, indicant si la revocació es total o parcial, expressant clarament, en aquest darrer 
cas, la cessió o el tipus d’informació revocada (les revocacions no podran tenir efectes retroactius). AUTORITZO a l´AMPA de l´escola Jacint 
Verdaguer de Sils a facilitar les citades dades als organismes que siguin necessaris , d’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de caràcter Personal (publicada al BOE núm.298 de 14/12/1999), i exclusivament amb les finalitats inherents a la 
Associació, o NO AUTORITZO _ 


