
 COL·LABORA: 

               
 

 

 
 

 
Jo_______________________________________________________________com a pare /mare autoritze al meu fill/a 
a assistir a l’escola d’estiu que es realitzarà durant els mesos de:  
 
        HORARI DE 9.00h  a 13.00h 
 
        Confirmació del pagament de 60€ del 25 al 30 de Juny. 
 
        Confirmació del pagament de 60€ per l’escola d’estiu per la setmana _____________________________________        
 
        Confirmació del pagament de 90€ per l’escola d’estiu, una *quinzena __________ del mes de _________________        
        (*es comprén quinzena dins del mes natural. Del 1 al 15 i del 16 al 31)                                                                                                                                                                                                                             
 
        Confirmació del pagament de 150€ per l’escola d’estiu el mes de _________________.     Dia solt 20€   
 
        Confirmació del pagament de 275€ per l’escola d’estiu els mesos de Juliol i Agost.            Dia solt 20€   
       
         Confirmació del pagament de 20€/mes per el horari extra de 8.00h a 9.00h. Dies solts 5€  _____________________ 
          
         Confirmació del pagament de 20€/mes per el horari extra de 13.00h a 14.00h. Dies solts 5€ ___________________ 

 
NOTES D’INTERÉS 

 
Entrada a l’Escola: 7:50 a 8:00 h. Després portes tancades - Entrada a l’Escola: 8:50 h. a 9:00 h. Després portes 

tancades - Eixida de l’Escola: 12:55 a 13:00 h.  i de 13:55 a 14:00 h.  
 

 La prioritat d’ inscripció serà atenent al màxim és a dir, tindrà preferència aquell xiquet que és matricule de l ’escola sencera.  

 La mascareta de protecció en 90 llavats i eficàcia com una FFP2, tindrà un cost extra de 10€. Gratis als inscrits per a 1ó2 mesos 

 GERMANS: 10€ de descompte per mes, a partir del segon xiquet ó xiqueta.  

 
 

Animación Monitors S.L. es reserva el dret a utilitzar les fotos o materials audiovisuals, en els quals apareix l'alumnat, com a material 

de publicitat sempre que no hi haja oposició per part de la persona que apareix, pare, mare o tutor legal que deixe constància en la 

inscripció que no vol que puga usar-se afegint en esta línia el seu nom com que està disconforme 

__________________________________________________________________ (no vull que s'use) 

Burriana, a  ___ de _______ de 2021 

*ESTE DOCUMENT ESTÀ SUPEDITAT A L’ADJUIDICACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ 
 Les dades continguts en este apartat podran incorporar-se a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament administrativa 

 (art. 10 al 13 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià i Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) 

FITXA D’INSCRIPCIÓ / FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DADES PERSONALS DEL/DE LA MENOR (*) / DATOS PERSONALES  DEL/DE LA MENOR (*) 
NOM / NOMBRE COGNOMS / APELLIDOS DATA DE NAIXEMENT /  

FECHA DE NACIMIENTO 

DNI 

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) C. POSTAL LOCALITAT / LOCALIDAD 

TELÈFONS / TELÉFONOS ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO 

Informació encarregat arreplegar el xiquet/a 
Información encargado recoger al niñ@ 
 

Centre escolar en què estudia:                                                                                                                                                 Curs:                    

Centro escolar al que asiste:                                                                                                                                                    Curso: 

INFORMACIÓ MÈDICA/INFORMACIÓN MÉDICA 

Nº de la tarjeta sanitaria 
Num. de la tarjeta sanitaria 

Observacions 
Observaciones 
 

AUTORITZACIÓ DELS PARES O TUTORS / AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 

ACTIVITAT / ACTIVIDAD  ESCOLA D’ESTIU 2021 
 

DATES / FECHAS         
JUNY, JULIOL I AGOST 

MULTIFUNCIONAL DEL GRAO 
 
 


