
IMPARTEIX "X"

BRINCADEIRA: Percussió i ritme

FRANCINA CARETA

IGNITE SERIOUS PLAY

LAZZIGAGS AULA DE TEATRE

CET10 

CET10 

CET10 

INICIACIÓ-PERFECCIONAMENT-AQUADEEP-
TONIFICACIÓ (CAN FELIPA)

Vòleibol- equip mixte  (CET10)

Activitat combinada de Vela lleugera-Windsurf-
Caiac-Paddle surf                                        

CMV (Port Olímpic)

DIMARTS i DIJOUS 18:30-19:30

FUTBOL

TEATRE

1r - 2n - 3r

4t - Batxillerat

DANSES URBANES 

NOM PARE/TUTOR:

EMAIL MARE/TUTORA:

FITXA D'INSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA / BATXILLERAT - CURS 2018/19

CURS/GRUP QUE FARÀ:

NOM I COGNOMS ALUMNE:

TELÈFON FIX: ADREÇA:

MÒBIL ALUMNE (si en té) DATA NAIXEMENT:

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, l'informem que les dades d'aquest formulari es recullen de forma voluntària i consentida per a fer la realització 
d'extraescolars organitzades per l'AFA Quatre Cantons i es tractaran amb aquesta finalitat exclusiva. Les dades facilitades seran tractades i conservades amb confidencialitat, aplicant les 
corresponents mesures de seguretat i pel temps que duri la relació, és a dir, fins al tancament del curs acadèmic 2018-2019. Les dades podran ser cedides a tercers proveïdors de serveis del 
responsable i en els casos en què existeixi una obligació legal. En cas de ser cedides a proveïdors de serveis, per al desenvolupament d'activitats, aquests donaran compliment al RGPD. No estan 
previstes transferències internacionals de les dades. Vostè té el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició de les seves dades adreçant-se a l'AFA Quatre 
Cantons. Adreça: Camí Antic de València, 37-39 08005 Barcelona o al mail afa@4cantons.cat

Tanmateix sol·licitem la seva autorització per fer-li arribar informacions d'interès de l'activitat/ts sol·licitada/es i de facilitar, si és el cas, les seves dades a l'empresa que impartirà l'activitat.

POLÍTICA DE  PROTECCIÓ DE DADES

En cas que no escolliu cap de les dues opcions, entendrem que AUTORITZEU l’ús d’imatges.

DILLUNS - DIMECRES  18:30-19:30

NOM MARE/TUTORA:

ROBÒTICA

TELÈFON MÒBIL/FEINA: TELÈFON MÒBIL/FEINA:

DILLUNS - DIMECRES  17:30-18:30

SETEMBRE

EMAIL PARE/TUTOR:

ACTIVITAT

DIMARTS - DIJOUS 17:30-18:30

FREE RUNNING - PARKOUR

DIMARTS 18:30-19:30 - DIJOUS 17:30-18:30

DIMECRES 15:15-16:30 (ESO) DIVENDRES  14:45-15:00          
(Batxillerat)

DEFENSA PERS./ARTS MARCIALS

PISCINA

BÀSQUET

1r i 2n

3r i 4t

Bàsquet competició - (CET10)

Futbol competició -  (CET10) - ES REALIZARÀ 
A L'INSTITUT MARIA ESPINALT

VELA                            
WINDSURF-CAIAC-PADDLE 

SURF

VOLEIBOL

Nº DE COMPTE (AMB CODI IBAN):             ES               

HORARIS (MARQUEU UNA "X" AL REQUADRE QUE CORRESPONGUI)

DIJOUS 17:30-18:45

VULL COL.LABORAR AMB LA SEGÜENT COMISSIÓ DE L'AFA:

Autorització per a l'ús d'imatges
L'Ampa disposa d'espais de comunicaciò (bloc, Facebook, Twitter,  etc.) on es poden publicar imatges en les que apareguin alumnes. 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, l'AFA de  l’Institut Quatre Cantons demana consentiment al signant d’aquest document, com a  pare/mare/tutor legal,  per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin 
els vostres fills/filles i hi siguin clarament identificables.

SÍ NOAutoritzo l'ús d'imatges per poder publicar fotografies i videos on aparegui el meu fill/a

Nom, cognoms i DNI del pare/mare/tutor legal ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 * Disponibilitat de grups en funció del nombre d'alumnes inscrits

Data:

REFERÈNCIA DEL CREDITOR: G65661365-AFA 4CANTONS - CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA, 37 - 08005, BARCELONA

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’Associació de Families de l’Institut 4Cantons (AFA 4Cantons), el creditor, a enviar instruccions a l’entitat del deutor per 
carregar al seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor.
Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat a reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa.

Signat: pare/mare/tutor legal                                             

Autoritzo la inscripció del meu fill/a, comprometent-me a informar de qualsevol incidència a la Comissió d'extraescolars de l'AFA, així com la baixa de l'activitat abans del dia 20 del mes anterior a la 
baixa, sinó s'haurà d'abonar el mes següent corresponent. 

CINEMA-PROD. AUDIOVISUAL 

BATUKADA DIVENDRES 15:15-16:15

DILLUNS 17:30-18:30 DIMECRES 17:30-18:30

DIMARTS 17:30-19:00

DIMECRES 15:15-16:00 DIVENDRES 16:45-17:30

DIMECRES 17:30 - 19:00

DIMARTS 17:30 - 18:30


