
 
 

     INSCRIPCIÓ ESCOLA DE PASQUA 
            CEIP MARIAN AGUILÓ 

 
                                     CURS 2018-2019 

      FOTOGRAFIA   

    
SERVEIS (Heu d’especificar quina activitat voleu, l’horari i els dies) 
 
El meu fill vindrà: (MARQUI AMB UNA X) 
 

TOTS ELS DIES  (18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25, 26 I 27)        
DIES PUNTUALS. QUINS? ____________________________ 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ SANITÀRIA DE L’ INFANT: 
 
Al·lèrgies i/o malalties? SI          NO  Quines?___________________ Medicaments?______________ 
 
AUTORITZACIÓ: 
Jo  
Com a pare/mare/tutor/a de _____________________________________________________________________________ 
Amb DNI  ______________________________ autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats dels dies no lectius segons les 
condicions establertes. Igualment faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries 
adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, i a la realització d’imatges i filmacions per a posteriors 
difusions públiques de les activitats.  
 
AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA:  
Jo  
Com a pare/mare/tutor/a de _____________________________________________________________________________ 
Amb DNI  ______________________________ autoritzo el meu fill/a a sortir de les activitats amb una persona autoritzada per 
mi: 
Nom de la persona autoritzada: _______________________________________________________________ 
Nom de la persona autoritzada: _______________________________________________________________ 
( EN CAS QUE EL NIN PUGUI SORTIR TOT SOL HA DE QUEDAR ESCRIT A LES OBSERVACIONS) 
 
OBSERVACIONS_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Signatura 
Palma, ______de ____________de 20___ 
 
Protecció de dades de caràcter personal: El responsable del tractament és DIC DRAC, S.L.O., amb domicili en c/Colubí 18-1º, 07013 Palma, telèfon 971220528 i correu electrònic informacion@dicdrac.net. 
Pot sol·licitar-nos l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, sol·licitar la seva portabilitat, a oposar-se al tractament, i presentar una reclamació 
davant una autoritat de control. La finalitat del tractament és la gestió i desenvolupament de la present activitat i finalitats promocionals. Només es comunicaran les seves dades quan calgui per al correcte 
desenvolupament i control d'aquesta activitat, i, si escau, a altres tercers tals com a federacions esportives, entitats bancàries i companyies asseguradores o uns altres per obligació legal. La legitimació per 
al tractament ordinari deriva de l'acte d'inscripció i de l'atenció d'obligacions legals. El tractament per a finalitats promocionals es basa en l'interès legítim del responsable. Les dades seran conservades 
durant la prestació del servei i pel temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Dades sensibles: Necessitem tractar dades sensibles d'inscrits (dades de salut, 
minusvalidesa o al·lèrgies). En proporcionar aquestes dades, consent expressament al fet que siguin tractats per adaptar l'operativa a les eventuals necessitats de l'inscrit. Aquest tractament és 
indispensable per al correcte desenvolupament de l'activitat. Fotos i vídeos: Per informar al públic sobre les nostres activitats, podem realitzar vídeos o fotografies durant les activitats i difondre aquest 
material a través de les nostres Webs, xarxes socials, fullets o mitjans de comunicació, de manera no limitativa.  
 
o Autoritzo l'ús de la imatge/veu del meu fill/filla per DIC DRAC.  
 
Aquest consentiment és prestat de forma gratuïta, durant el temps que estimem necessari per a les finalitats abans descrites, i a l'empara del que es disposa en la L.O. 1/1982, sobre Protecció Civil del Dret 
a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.  
 
o Vull rebre informació de DIC DRAC per mitjans electrònics.   

Llinatges i nom:  

DNI de l’infant:  

Curs escolar:  Data de naixement:  Edat:  

Adreça:  CP:  

Localitat:  Província:  

Correu electrònic:  

Telèfon de contacte:    

Nom del pare / mare / tutor/a:  

Nom del pare / mare / tutor/a:  

SERVEIS SI NO 
ESCOLETA MATINERA   

MENJADOR CÀTERING   
MENJADOR PICNIC   
SERVEI D’HORABAIXA   



 
Benvolgudes famílies 
 
Vos proposem un campus de pasqua, organitzat per l’AMPA del CEIP Marian  
Aguiló a càrrec de Dicdrac. 
 
 
El campus de pasqua tindrà lloc al CEIP Marian Aguiló  els dies: 
 

Abril: 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 
 
Horari i preus:  
 

SERVEIS PREUS SOCIS PREU NO SOCIS 

7,30h a 9h Escola Matinera 1€/diari 2€ diaris 

9h a 14h Activitats de campus 11€/dia 13€/dia 

14h a 15h Menjador (Càtering) 6,5€/dia 

14h a 15h Menjador (Picnic) 1€/dia 2€ diaris 

15h a 17h Activitats 
d’horabaixa 

1 hora: 1€ diari 1 hora: 2€ diaris 
2 hores: 2€ diaris 2 hores: 4€ diaris 

 
A tenir en compte: 
 

• Per a la realització de tots els serveis és necessari un mínim de 10 nins.  
• El servei de menjador serà servei de càtering si s’arriba al mínim de 10 nins. 

 
Com poder apuntar-se? 
 

• Us podeu apuntar emplenant la inscripció i portant 20€ de reserva a l’escola CEIP Marian Aguiló a la 
sala de l’Amipa en el següent horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30-9:30h o a matinet 
amb na Maria de 7-8:30h 

• En cas d’incompatibilitat d’horaris, es pot enviar la inscripció per correu electrònic a 
campus@dicdrac.org i després, el primer dia de campus presentar la inscripció original al responsable 
de l’activitat.  

• Termini de inscripció: teniu de dilluns 25 de març fins el dimarts 9 d’abril. 
Programació 
 
A continuació, us detallem les activitats que es duran a terme de les 9h a les 14h: 
 

ABRIL DIJOUS 18 DIVENDRES 19 DISSABTE 20 

7:30h-9h Escola Matinera Escola Matinera Escola Matinera 

9h-10h Presentació i jocs Esports alternatius 
Taller de manualitat 

10h-11h Esports Jocs en grup 

11h-11:30h Pati i berenar (dia de la 
fruita) Pati i berenar Pati i berenar (dia 

de la fruita) 
11:30h-
12:30h Jocs motrius Jocs cooperatius Psicomotricitat 

12:30h-
13:30h Jocs populars Taller de música Jocs esportius 

13:30h-14h Recollida Recollida Recollida 
 



 

ABRIL DILLUNS 
22 

DIMARTS 
23 

DIMECRES 
24 

DIJOUS 
25 

DIVENDRES 
26 

DISSABTE 
27 

7:30h-9h Escola 
Matinera 

Escola 
Matinera 

Escola 
Matinera 

Escola 
Matinera 

Escola 
Matinera 

Escola 
Matinera 

9h-10h Jocs gegants 
Taller de 
creativitat 

Gimcana 
d’exploradors 

Esports Esports 
alternatius Taller de 

manualitat 
10h-11h 

Conta contes 
/ Taller de 

còmic 
Ritme i 

moviment Jocs en grup 

11h-11:30h Pati i 
berenar 

Pati i 
berenar (dia 
de la fruita) 

Pati i berenar 
Pati i berenar 

(dia de la 
fruita) 

Pati i berenar 
Pati i berenar 

(dia de la 
fruita) 

11:30h-
12:30h 

Master chef 

Taller de 
zumba, 

hiphop, ball 
modern... 

Jocs 
alternatius Jocs motrius Jocs 

cooperatius Psicomotricitat 

12:30h-
13:30h 

Jocs 
esportius Psicomotricitat Jocs populars Taller de 

música Jocs esportius 

13:30h-14h Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 

 
Per a la realització de les activitats els nins han de portar cada dia roba còmoda, berenar i aigua.  
Per a qualsevol dubte tel. Dicdrac 655.882.369 
 

Salutacions. 


