
  
FULL D’INSCRIPCIÓ  

DADES PERSONALS  

Cognoms...........................................................................Nom...........................................  

Adreça..............................................................................Població......................................  

Data de naixement......................................................  e- mail..........................................  

Nom de la mare...............................................................................DNI.............................   

Nom del pare...................................................................................DNI.............................  

Número de telèfon d’urgència durant l’horari d’activitat....................................................  

Té alguna al·lèrgia?............................................Malalties o observacions a tenir en   

compte.................................................................................................................................  

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

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL  

En/Na............................................................................... amb DNI.................................... autoritza al seu 

fill/a...........................................................a assistir al Casal D’estiu 2018 a l’escola bressol La Lluna  i autoritzo al 

meu/va fill/a a participar de totes aquelles sortides externes que esdevinguin de l’activitat inscrit/a per al Casal d’estiu. 

A la vegada, autoritzo als representants de l’escola bressol La Lluna a reproduir fotografies o imatges on figuri el meu 

fill/a a qualsevol mitjà de comunicació.  

C/ Alexander Bell, 45 - 08224 Terrassa   

Tel: 937 337 118 - info@lallunabressol.com  
  

     FITXA MÈDICA   

            Terrassa, a .......................d e........................de 2018     



                                                                                                                                                  

 

                          

                       Setmanes disponibles:  

                          Del 30 de julio fins el 31 d’agost del 2018  

LLUNA JUNTAMENT AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ (1fotografia, fotocopia DNI del   

signant de l’autorització i d’aquelles persones que puguin venir a recollir a l’Infant, tarja sanitària i carnet de 
vacunacions). NÚMERO DE PLACES LIMITAT. LA INSCRIPCIÓ  

ES FARÀ PER RIGURÓS ORDRE D’ENTREGA I QUEDARÀ ANUL·LADA SINO ES FORMALITZA EL 

PAGAMENT DINS DELS TERMINIS ESTABLERTS: fins al 15 de Juliol. El casal del mes d’agost es realitzarà 

amb un mínim de 10 nens matriculats, en cas de no superar aquesta xifra, l’escola bressol La Lluna es reserva el 

dret a tancar l’escola amb el compromís de retornar els diners a les famílies corresponents.  

C/ Alexander Bell, 45 - 08224 Terrassa Tel: 937 337 118 - info@lallunabressol.com  

  

  

Horaris i preus :       EL MES D’AGOST L’ESMORZAR, DINAR O BERENAR  ES PORTA DE   

CASA. 

De 9:00h a 13:00h    ......................................................................... 60 €/ Semana  (No entra el dinar)    

De 9:00 a 15:00    .........................85 €/setmana (No entra el dinar)  

De 9:00h a 17:00h   ....................................................................... 105 €/setmana (No entra el dinar)   

* Recordeu que l’import dels casals se ran abonats integrament el mateix dia de la  
inscripció     en efectiu al centre.   L’import de la reseva de plaça per a casal   del 2018   no  

será retornat en cas de la no assistència de l’infant  a l’escola.   

SETMANA D’ASSISTÈNCIA DE L’INFANT A CASAL:   

- …………………………………………………………HORARI:………………………   

- …………………………………………………………HORARI:………………………   

- ………………………… ………………………………HORARI:………………………   

- …………………………………………………………HORARI:………………………   

- …………………………………………………………HORARI:………………………   

  
AQUEST FULL HA DE SER ENTREGAT AL PERSONAL DE L’ESCOLA BRESSOL LA LLUNA   


