
 

 
FULL D'INSCRIPCIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE ROBÒTICA: 

INSTITUT ALT PENEDES: CURS 2017-2018 
 

DADES PARE/MARE O TUTOR LEGAL             
Cognoms: 
Nom: 
DNI: 
Tel. de contacte 1: 
Tel. de contacte 2: 
Correu electrònic: 

DADES DE L'ALUMNE 
Cognoms: 
Nom: 
Curs:  
Data de naixement: 
Numero Seguretat Social:  
 
Seleccionar l'horari i el grup d'inscripció (marcar amb una X el grup desitjat): 
 

Robotix  
 

Preu mensual: 35€ 
8 quotes 

 
 Qualsevol baixa s'haurà de notificar al correu electrònic robotixpenedes@gmail.com perquè sigui efectiva. 
 

AUTORITZACIÓ PERMIS PATERN/MATERN O TUTOR LEGAL 
Jo _______________________________________________________________ amb DNI_____________________, autoritzo al meu 
fill/a___________________________________ a participar de les activitat que realitza Robotix Penedès des d’octubre de 2017 fins a maig de 2018. 
 
Signatura del pare/mare o tutor legal 

 
 
 
AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
En/na ______________________________________________________ amb NIF ___________________________________ 
com a titular del compte bancari , autoritzo a que atenguin els rebuts presentats per Robotix Penedès amb càrrec al següent compte : 
 

IBAN - ENTITAT - OFICINA - D.C. - NÚM. DE COMPTE 

                            

 

Signatura del titular del compte bancari 

 
Document de cessió de drets d'imatge 
Robotix Penedès disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web i les xarxes socials, on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats 
esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per  la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Robotix Penedès demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi 
siguin clarament identificables. Per a l’edició de materials en espais de difusió de Robotix Penedès cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats 
o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. 

  
Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 
  
Nom i cognoms de l’alumne o alumna ____________________________________________________________________________________________________ 
  
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna _______________________________________________________________________ 
  
DNI/NIE/Passaport ___________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Autoritzo 
  
1.Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel Robotix Penedès en 
blogs, llocs webs i xarxes socials de Robotix Penedès: 
                                                                                                                             Sí 
                                                                                                                             No 
2.Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais web i xarxes socials) de Robotix Penedès amb finalitat de desenvolupar l’activitat 
educativa: 
                                                                                                                             Sí 
                                                                                                                             No 
3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o alumna i del centre: 
                                                                                                                             Sí 
                                                                                                                             No 
....................................................................................................................................................................................... 
Correu electrònic de contacte____________________________________________Nom____________________ 
  

 

 

Vilafranca del Penedès, a ________ de ________________ de 2017 

 


