
Espai per l’entitat    activitat........................... dia/es ................. 

Clickedu fitxa alumne/a ......... banc .......... altres ................ 

Facturació   excel ...........  cobrament ........................................... 

....................................................................................................... 

  activitats PER A FAMÍLIES 

C U R S   2 0 2 1 – 2 2     

F o r m u l a r i   d’ i n s c r i p c i ó  

Dades del/de la participant 

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

Ets família de l’ Escola Proa? 

 SI  (pare/mare/altres...) ..........................................................................................   

 NO - Com has conegut aquesta activitat? .............................................................. 

Quina activitat vols fer?    marca la casella amb una “x” 

 Dansa amb La Fàbrica de Somnis  (dimecres 19 a 20h)  

Instrument amb l’Escola de Música Ressons 

Teatre amb Buganvilia (dimarts 19 a 20’15h) 

Si has triat una activitat amb possibilitat d’escollir dia/hora, indica aquí la preferència: 

activitat:   .................................    dia/hora  ................................................... 

activitat:   .................................    dia/hora  ................................................... 
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Dades personals   (Famílies Proa: només si són diferents de les habituals) 

 

Adreça  ..................................................    Codi Postal   08.......   Població ........................... 

Correu electrònic  ......................................................................  Telèfon  .............................. 

Dades bancàries  IBAN  ES _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _  (22 xifres) 

 

Nom i cognoms del titular del compte    Signatura:  

 

........................................................................... 

DNI titular del compte 

 

........................................... 

 

Autorització 

 

Així mateix declaro, com a titular de la inscripció, que no pateixo cap malaltia que m’impedeixi 

participar en l’activitat sel·leccionada i faig extensiva aquesta autorització a les decisions 

mèdiques i quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció 

facultativa pertinent, en cas que sigui necessària. 

                                  

                                                                      Signatura: 

 

 

Barcelona,  .........  de  ...................................  de  ................ 
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