
FITXA D’INSCRIPCIÓ – EXTRAESCOLAR DE CIRC 

 

DADES DEL NEN/A: 

Nom i cognoms:............................................................................................................................ 

Curs escolar:..................................................................................................................... .............  

DNI/ Passaport: ...................................................... Data de naixement: ..................................... 

Adreça:.................................................................... Població:..................................................... 

Nom del pare/ tutor legal:............................................................................................................ 

Telèfons: ............................. Correu electrònic: ............................................................ ............... 

Nom de la mare /tutora legal:...................................................................................................... 

Telèfons: ............................. Correu electrònic: ............................................................ ............... 

E-mail: (en majúscules):.......................................................................................................... 

 

AUTORITZACIÓ: 

En /na ______________________, amb DNI número _________________ com a pare / mare 

o tutor/a de  ______________________ autoritzo a la participació per part del meu fill/a a 

l’extraescolar de circ, emmarcat en el projecte de Formació i Circ Social de l’Escoleta de Circ 

del Pla de l’Estany. Sota la meva  acceptació i coneixement de les activitats a realitzar. 

També l’autoritzo a:  Realitzar activitats  fisicoesportives i circenses. 

Autorització optativa: 

 Ser fotografiat durant la realització de les activitats pels dinamitzadors/es i poder   

 publicar aquestes fotografies dels menors per la difusió de l’entitat. 

      Tornar tot sol/a  a casa. 

Firma:   

 

 

 

  



FITXA DE SALUT: 

A) Possibles impediments físics o psíquics: Te alguna disminució, problema de mobilitat o de 
vista o oïda? 

  

 

B) Malalties cròniques: Pateix alguna malaltia crònica o alguna malaltia amb freqüència, té 
alguna al·lèrgia o intolerància?  

 

 

C) Altres dades d’interès:  

 

 

NOTA: Les dades contingudes en la fitxa de salut, seran tractades amb la màxima confidencialitat tal com 

disposa la normativa vigent en relació a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASSOCIACIÓ CULTURAL “UN SALT AL CIRC” 

ESCOLETA DE CIRC DEL PLA DE L’ESTANY 

 

 

  



INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES: 

La inscripció s’ha de retornar omplerta al correu electrònic de l’Escoleta de 

Circ: alcimdecinc@gmail.com o bé, deixar-la a la bústia de l’Ampa de 

l’Escola. 

El pagament es farà de forma trimestral, es realitzarà per transferència 

bancaria al compte de l’Entitat. Cal posar com a concepte el nom i cognom 

del nen/a participant. 

“La Caixa”: Nº Cta: ES95 2100 3708 3721 0028 7775 

El primer trimestre s’ha d’abonar l’import de l’assegurança d’accidents 

obligatòria per a tots els menors d’edat. (6€ anuals). 

S’ha d’enviar una copia del rebut de pagament trimestral a l’adreça 

electrònica de l’entitat. 

Els nens/es participants, han de portar roba i calçat còmode, que els 

permeti l’activitat fisicoesportiva. Caldrà cuidar la higiene personal. 

A l’inici de l’extraescolar, es farà una reunió informativa amb les famílies, 

amb l’objectiu d’explicar el desenvolupament de l’activitat, les tècniques 

de circ i d’expressió corporal que coneixerem durant el curs i les 

condicions de seguretat que s’utilitzen, la mostra de final de curs que 

faran els nens/es, l’excursió al circ de Barcelona (opcional) i el telèfon de 

contacte dels formadors/es.  

Es farà arribar un missatge de confirmació amb el dia i hora de la reunió. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL “UN SALT AL CIRC” 
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