
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAL D’ESTIU  
 
Al Casal d’estiu, viurem moltes aventures, ho passarem bé fent 
jocs, gimcanes, excursions, jugant amb aigua... tot en un entorn 
conegut i amb monitors i monitores amb qui els nens i nenes ja 
s’han relacionat durant tot el curs. 
Aquest any el Casal tindrà com a centre d’interès el món màgic 
dels contes, a partir del qual s’organitzaran les activitats de la 
setmana.  
 
Tres dies a la setmana es realitzaran activitats aquàtiques a les 
piscines de La Caixa, excepte els nens/es de 3 anys que es 
remullaran en una piscina infantil a la mateixa escola i un cop a 
la setmana anirem d’excursió tots junts. 
 
Al bloc casalestiusadako.wordpress.com podreu anar seguint 
totes les activitats i fotografies d’allò que anirem fent. 
 
CURSOS: Des d’EI3 a 1r de Primària. 
 
DATES: Del 25 de juny al 26 de juliol. 
Tan bon punt es comuniquin les dates d’inici del nou curs us 
lliurarem la informació del Casal de setembre. 
  
HORARI: De 8.30 a 16.30h, dinar i berenar inclosos. 
                 Des de les 8.00h, servei d’acollida (Gratuït). 
                 Fins a les 17.30h, servei de recollida (Gratuït). 
  

RESPONSABLE: Marc del Olmo, mestre  de l’escola. 
 
REUNIÓ INFORMATIVA:  11 d’abril a les 17.00h.  
 
INSCRIPCIÓ: Del 22 d’abril al 3 de maig a la secretaria  de 
l’escola de  8.30h a 17.00h. 
Places limitades 
Inscripció oberta tant a alumnes de l’escola com a alumnes 
externs.  

 

 

 
 

 
CAL PORTAR:  
Vestit de bany, xancletes, tovallola, bombolleta o maneguets (si 
cal),  el pitet per als alumnes d’EI-3, muda  de recanvi, gorra, 
protector solar (posat des de casa).  
Els dies d’excursió cal portar una carmanyola buida, aigua, la 
samarreta del Casal (que se’ls lliurarà) i una gorra. Tot ben 
marcat. 



 

 

CASAL ESPORTIU  
 
El Casal esportiu us proposa combinar diferents activitats 
esportives com la natació, el futbol o el voleibol amb altres 
esports menys convencionals com l’escalada, el futbol americà, 
l’skate, el ping pong i d’altres, així com amb altres activitats de 
lleure, tallers, jocs o gimcanes. 
 
Tres dies a la setmana es realitzaran activitats aquàtiques a les 
piscines de La Caixa que ja coneixen els alumnes de l’escola. 
També algunes de les activitats esportives es duran a terme en 
les seves instal·lacions. Dos dies a la setmana es realitzaran 
sortides de caràcter esportiu i lúdic. 
 
Al bloc casalestiusadako.wordpress.com podreu anar seguint 
totes les activitats i fotografies d’allò que anirem fent. 
 
Als alumnes participants en el Casal esportiu se’ls lliurarà 
samarreta del Casal i una equipació esportiva (samarreta 
tècnica i pantalons curts). 
 
CURSOS: Des de 2n a 6è de Primària.   
 
DATES: Del 25 de juny al 19 de juliol.  
Tan bon punt es comuniquin les dates d’inici del nou curs us 
lliurarem la informació del Casal de setembre. 
 

  
HORARI: De 8.30 a 16.30h, dinar i berenar inclosos.  
                 Des de les 8.00h, servei d’acollida (Gratuït). 
                 Fins a les 17.30h, servei de recollida (Gratuït). 
  

RESPONSABLE: Marc del Olmo, mestre  de l’escola. 
 
REUNIÓ INFORMATIVA:  11 d’abril a les 17.00h.  
 
INSCRIPCIÓ: Del 22 d’abril al 3 de maig a la secretaria  de 
l’escola de  8.30h a 17.00h. 

 
Places limitades 
Inscripció oberta tant a alumnes de l’escola com a alumnes 
externs.  
 
CAL PORTAR:  
Vestit de bany, xancletes, tovallola, gorra i protector solar  
(posat des de casa).  
Els dies d’excursió cal portar una carmanyola buida, aigua, la 
samarreta del Casal  i una gorra. 
 

 
 



 

 

PREUS:  
Setmanes inscrites    Casal d’Estiu      Casal Esportiu 

1             138 €                    145 € 

2               276 €          290 €  
3               390 €          410 € 
4               469 €          490 € 

5               552 €                573 €  
 

Els alumnes inscrits del 25 al 28 de juny se’ls hi descomptaran 20 € del preu total.  

El Casal esportiu finalitzarà el 19 de juliol, els alumnes que ho desitgin l’última setmana de juliol poden participar al Casal 

d’estiu.  
El tercer germà inscrit al Casal de juny i juliol: 25 % dte. 

 
 
RESERVA: 
Alumnes inscrits 1 setmana:  70 € 

Alumnes inscrits 2 o 3 setmanes: 150 € 

Alumnes inscrits 4 o 5 setmanes: 250 € 

 
Aquest pagament es podrà fer: 
 

1. En efectiu o en xec bancari en el moment de fer la inscripció a la secretaria de l’Escola. 

2. Per  transferència bancària  al compte 2100-0829-01-0200432793 de “La Caixa” indicant el nom de 

l’alumne/a i presentant el resguard d’ingrés en el moment de fer la inscripció. 

 

Documentació que cal presentar en el moment de fer la inscripció: 
 

1. Butlleta d’inscripció (la trobareu al final d’aquest document). 

2. Butlleta d’autorització (la trobareu al final d’aquest document). 

 

La resta de l’import es farà efectiu a principis de juliol mitjançant el sistema habitual de pagament. 

 

Només s’acceptaran inscripcions fora de termini segons la disponibilitat de places. En aquest cas 

s’haurà de fer efectiu en el moment de la inscripció el pagament total de l’import que correspongui i 

no s’aplicarà cap descompte (el preu per setmana del Casal d’estiu serà de 138 € i del Casal esportiu 

145 €) i es lliurarà la samarreta del Casal i l’equipació esportiva segons existències. 

 

La reserva només es retornarà en cas de problema mèdic que haurà de justificar-se amb la certificació 

corresponent. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                COLONIES A LA CADAMONT  
  

Un estiu més, us oferim participar a les colònies d’estiu. Anirem 
a la casa de colònies La Cadamont (Sant Joan les Fonts - 
Girona), un marc perfecte per poder gaudir de la natura i del 
lleure amb les activitats preparades pels monitors i monitores 
especialitzats. 
 
EDATS: Alumnes dels Cicles Mitjà i Superior de Primària. 
 
DATES: Del 25 de juny al 5 de juliol. 
 
RESPONSABLE: Elena Casadevall, mestra de l’escola. 
 
REUNIÓ INFORMATIVA: 16 d’abril a les 17.00h. 
 
INSCRIPCIÓ: Del 22 d’abril al 3 de maig a la secretaria de 
l’escola de 8.30h a 17.00h. 
Per a fer efectiva la reserva cal que ompliu la butlleta 
d’autorització de les colònies que trobareu al final d’aquest 
document i la lliureu a la secretaria. 
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre 
d’inscripció. 
 
PREU: 540 € 

El dia 6 de maig es facturarà l’import de 280 € en concepte de 
reserva mitjançant el sistema habitual de pagament. La resta de 
l’import es farà efectiu en el rebut de l’escola del mes de juny. 
 
ACTIVITATS: Tallers, excursions, jocs, piscina, rocòdroms, 
bicicleta, activitats de natura, convivència, disfresses, gimcanes, 
cançons, jocs de nit... 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als alumnes del Cicle Superior de Primària i d’ESO se’ls ofereix la possibilitat de fer classes de reforç o 
ampliació de les àrees de ciències (matemàtiques, naturals o física i química) i de llengua (catalana i 
castellana). 
 
Les classes de reforç van dirigides especialment a alumnes interessats en superar algunes dificultats en 
aquestes àrees. Els alumnes de secundària que tinguin alguna matèria suspesa també podran utilitzar 
aquestes classes per fer els deures i preparar les proves de recuperació pertinents. 
 
Les classes d’ampliació curricular van diriges a alumnes que vulguin continuar millorant les seves 
habilitats i capacitats en aquestes àrees.  
Es preveu una estructura de treball en grup reduït atenent les demandes individuals de cada alumne/a. 
 
EDATS: Alumnes del Cicle Superior de Primària (5è i 6è) i d’Educació Secundària. 
 
DATES: de l’1 al 26 de juliol. 
   
HORARI: de 9.30h a 13h. D’11.00h a 11.30h realitzaran una estona d’esbarjo. 
 
RESPONSABLE: Gemma Garcia, professora de l’escola. 
 

INSCRIPCIÓ: A partir del 6 de maig i fins a la data d’inici.  
Per fer efectiva la reserva cal que ompliu la butlleta d’inscripció de reforç o ampliació que trobareu al 
final d’aquest document i lliurar-la a la secretaria de l’escola. Les indicacions per fer el pagament les 
trobareu en aquesta butlleta d’inscripció. 
 
Places limitades  
Inscripció oberta tant a alumnes de l’escola com a alumnes externs. 
 

PREU: 130 € / setmana 
 

S’aplicarà un 10% dte. en les inscripcions fetes fins el 24 de maig. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Curs intensiu d’anglès d’estiu dirigit a alumnes de 5è i 6è de 
Primària i ESO.  
Tots els professors/res són natius/natives amb una àmplia 
experiència.  
Els/les alumnes practiquen i milloren els seu anglès mentre 
passen una bona estona. Grups petits (màxim 12 alumnes) 
treballant en projectes que  fomenten  l’ús de l’anglès en un 
context divertit i natural. 
 
Per a aquells alumnes que ho necessitin s’incorporaran al 
programa mesures de recuperació insistint en els seus punts 
febles,  assegurant el màxim progrés i un bon començament 
per al curs escolar vinent. 
 
Abans de començar el curs es farà una prova de nivell i es 
valoraran els requeriments individuals de cada alumne/a. 
Els/les alumnes rebran un informe complert al final del curs.  
Els pares/mares que ho desitgin podran concertar una 
entrevista amb el professor del seu fill/a. L’objectiu principal 
d’aquest procés és definir una estratègia  per a cada alumne/a 
apropiada en cada cas. 

 
EDATS: Alumnes del Cicle Superior de Primària (5è i 6è) i d’Educació Secundària. 
 
DATES: De l’1 al 26 de juliol.  
  
HORARI: De 10.00h a 13.00h. 
 
RESPONSABLE: James Dove. 
 
PROVES DE NIVELL: Si esteu interessats en el curs, podeu visitar la pàgina web www.estiuangles.es i 
omplir la butlleta de contacte el més aviat possible i ens posarem en contacte amb vosaltres per fer la 
prova de nivell del vostre fill/a. 
 
INSCRIPCIÓ: La data final d’inscripció serà el divendres 21 de juny. Cal tenir present que les places 
dependran de la disponibilitat de grups, ja que aquests s’aniran tancant a mida que es completin les 
demandes per a un mateix nivell. 
Per fer efectiva la reserva cal que ompliu la butlleta d’inscripció del curs intensiu d’anglès que trobareu 
al final d’aquest document i lliurar-la a la secretaria de l’escola. Les indicacions per fer el pagament les 
trobareu en aquesta butlleta d’inscripció. 
 
Places limitades 
Inscripció oberta tant a alumnes de l’escola com a alumnes externs. 
 
PREU: 480 € (tot el curs de 60 hores). 

http://www.estiuangles.es/


 

 

CURS DE DISSENY DE PLANES WEB (ANGLÈS) 
 
Aquest curs, també en anglès, introdueix el alumnes en el 
disseny de planes web. Es basa en un projecte on al final del 
curs els/les alumnes tindran la capacitat de dissenyar i 
publicar planes web. En  aquest curs també aprendran 
mètodes de treball  per projectes de col·laboració i 
organització, desenvolupant l’expressió artística i 
l’enteniment de les  tecnologies bàsiques en planes web. Es 
requereix un nivell mig d’anglès, estar interessat en aprendre 
programació  i nivell d’usuari de Windows. 
 
EDATS: Alumnes del Cicle Superior de Primària (5è i 6è) i 
d’Educació Secundària. 
 
DATES: De l’1 al 26 de juliol. 
 
HORARI: De 9.00h a 10.00h.  
 
RESPONSABLE: James Dove. 
 
INSCRIPCIÓ:  La data final d’inscripció serà el divendres 21 de 
juny. 
Per fer efectiva la reserva cal que ompliu la butlleta 
d’inscripció del curs de disseny de planes web que trobareu al 
final d’aquest document i lliurar-la a la secretaria de l’escola. 
Les indicacions per fer el pagament les trobareu en aquesta 
butlleta d’inscripció. 
 
Places limitades 
Inscripció oberta tant a alumnes de l’escola com a alumnes 
externs. 
 
PREU: 180 € (tot el curs de 20 hores). 
 
Podeu trobar més informació a la pàgina web www.estiuangles.es 
 
Els alumnes que ho desitgin poden allargar l’estada a l’escola 
fins les 16.30h participant en el taller d’arts plàstiques 
presentat més endavant en aquest dossier informatiu. 
 
Al migdia els alumnes dinaran i durant una estona exerciran 
tasques de suport de monitoria amb els alumnes més petits 
del Casal.  
 
PREU: DINAR + TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES:   70 € / setmana. 
 
 
 

 

 

http://www.estiuangles.es/


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
El curs d’arts plàstiques està dissenyat com a activitat creativa 
on es duran a terme treballs relacionats amb el color, el dibuix i 
la forma, de manera relaxada i lúdica. 
 
Es treballarà en grups reduïts de màxim 12 alumnes, de manera 
que es pugui atendre a cada alumne/a de manera individual i 
personalitzada,  respectant el ritme de cadascú. 
 
En el curs es proposaran activitats al voltant de dos temes 
principals: el cos humà (retrat, autoretrat i figura) i el paisatge 
(paisatge urbà i natura). 
S’abordaran aquest temes amb  diferents tècniques artístiques: 
apunts del natural, esbossos, còmic, aquarel·la, tempera, 
modelatge (fang) i perspectiva. 
 
Al migdia els/les alumnes dinaran i durant una estona exerciran 
tasques de suport de monitoria amb els alumnes més petits del 
Casal.  
 
EDATS: Alumnes del Cicle Superior de Primària (5è i 6è) i 
d’Educació Secundària. 
 
DATES: De l’1 al 26 de juliol.  
 
HORARI: De 13.00h a 17.00h (inclou l’estona de dinar). 

 
RESPONSABLE:  James Dove. 
 
INSCRIPCIÓ: La data final d’inscripció serà el divendres 21 de 
juny.  
Per fer efectiva la reserva cal que ompliu la butlleta d’inscripció 
del curs d’arts plàstiques que trobareu al final d’aquest 
document i lliurar-la a la secretaria de l’escola. Les indicacions 
per fer el pagament les trobareu en aquesta butlleta 
d’inscripció. 
 
Places limitades  
Inscripció oberta tant a alumnes de l’escola com a alumnes 
externs. 

          
PREU: 70 € / setmana (inclou el dinar). 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
L'estada es farà a Schull, un poble de West Cork, Irlanda. Schull 
és un poble petit on tothom coneix a tothom, situat en un 
indret idíl·lic a la vora del mar, a uns 100 quilòmetres de Cork.  

Durant aquestes tres setmanes els alumnes faran classes i 

activitats, coneixeran famílies irlandeses i tindran moltes 

oportunitats d'aprendre anglès. Hi ha un gran ventall 

d'activitats per fer de caire esportiu, cultural i artístic.  

EDAT: Les colònies estan adreçades als alumnes de 6è de 

Primària a 4t d'ESO. 

DATES:  Del 7 al 28 de juliol. 

RESPONSABLE: En James Ward, professor de l’escola que 

coneix els alumnes, els acompanyarà a Irlanda. Els ajudarà en 

l'adaptació a un nou país i farà d'enllaç amb l'escola irlandesa. 

Veurà els alumnes cada dia i sempre estarà disponible per a 

qualsevol consulta des de Barcelona. 

CLASSES: Es fan classes d’anglès de dilluns a divendres al matí a 
l’escola del poble amb professors titulats i amb experiència. 
 
ELS CAPS DE SETMANA: S'organitzen sortides per conèixer 

West Cork els dissabtes i abans de tornar a Barcelona es realitza 

una visita a la ciutat de Cork. Els diumenges són dies per passar 

amb les famílies i prendre part activa en la vida familiar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                                              Casal d’Estiu 2013 
 
 
 

Alumne/a.........…...............................................………………..................................…………...…………..……...… 

Nivell curs 12/13…………...............……..…….… Data de naixement………..........................….................……… 

Assistirà al Casal d’estiu les setmanes: 

Del 25 al 28 de juny     

   De l’1 al 5 de juliol 

 

  

   Del 8 al 12 de juliol   

   Del 15 al 19 de juliol 

 

  

   Del 22 al 26 de juliol   

 
 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                                              Casal d’Estiu 2013 
 
 

Alumne/a.........…...............................................………………..................................…………...…………..……...… 

Nivell curs 12/13…………...............……..…….… Data de naixement………..........................….................……… 

Assistirà al Casal d’estiu les setmanes: 

Del 25 al 28 de juny     

   De l’1 al 5 de juliol 

 

  

   Del 8 al 12 de juliol   

   Del 15 al 19 de juliol 

 

  

   Del 22 al 26 de juliol   

 
 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                                              Casal d’Estiu 2013 
 
 

Alumne/a.........…...............................................………………..................................…………...…………..……...… 

Nivell curs 12/13…………...............……..…….… Data de naixement………..........................….................……… 

Assistirà al Casal d’estiu les setmanes: 

Del 25 al 28 de juny     

   De l’1 al 5 de juliol 

 

  

   Del 8 al 12 de juliol   

   Del 15 al 19 de juliol 

 

  

   Del 22 al 26 de juliol   

 

 

 

Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Sadako amb la finalitat de gestionar la seva petició.  El titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a l Carrer Collserola, 42, C.P. 08035 de Barcelona. 

 

 

 



 

 

 BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ                                        Casal d’estiu 2013 
 

 

 
Nom del pare o 1r tutor/a......................................................................................................................... 

Nom de la mare o 2n tutor/a..................................................................................................................... 

Autoritzo el/la meu/va fill/a.................................................................................................................... 

a assistir al Casal d’estiu 2013 de l’escola Sadako. 

 

Signatura del pare o 1r tutor/a             Signatura de la mare o 2n tutor/a 

 

 

Barcelona, a .................... d ............................................... de 20 ........... 

 

Data de naixement del nen/a........................................................Curs fet el darrer any.......................... 

Adreça........................................................................................................................................................ 

Població..................................................................................................................................................... 

 
Telèfons per avisar en cas d’urgència (per ordre de prioritat): 

 Telèfon Nom Parentiu 

1r    

2n    

3r    

4t    

 

 

INFORMACIÓ MÈDICA 
 

Té al·lèrgies?.............................................................................................................................................. 

A quins medicaments?.............................................................................................................................. 

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

A quins aliments?...................................................................................................................................... 

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

OBSERVACIONS:........................................................................................................................................

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

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

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

 

 

 

 



 

 

MEDICAMENTS: 

 
Anoteu si el/la vostre/a fill/a ha de prendre algun medicament, indicant quants cops al dia i la dosi 

corresponent............................................................................................................................................. 

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

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

Us  recordem  que  no  donarem  cap  medicament sense l’autorització del metge. 

 
 

AUTORITZACIÓ SORTIDA DEL CASAL D’ESTIU 
 

Ens convé saber com marxarà el vostre fill/a de l’escola: 
  

  El/la vindrem a buscar 

 

 Marxarà sol/a 

 
 
 

INFORMACIÓ I CONDICIONS 
 

Nom del pare o 1r tutor/a......................................................................................................................... 

Nom de la mare o 2n tutor/a..................................................................................................................... 

Nom de l’alumne/a.................................................................................................................................... 

Estem assabentats de la informació rebuda del Casal d’estiu i acceptem les condicions establertes de 

pagament. 

 
Signatura del pare o 1r tutor/a           Signatura de la mare o 2n tutor/a 

 

 

 

Barcelona, a .................... d ............................................... de 20 ........... 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades dels alumnes facilitades en aquest formulari, seran incorporades en 
fitxers titularitat de l’Escola Sadako amb l’única finalitat de gestionar les urgències durant el Casal d’estiu. En qualsevol cas, s’informa als signants que per aquesta gestió és necessari la recopilació de les dades 
de salut requerides i que la signatura del formulari significa el consentiment exprés al tractament d’aquestes dades. Així ma teix l’informem que el titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà 

exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Collserola, 42, C.P. 08035  de Barcelona. 



 

 

 

 BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ                                Colònies d’estiu 2013 
 

 
Nom del pare o 1r tutor/a..................................................................................................................... 

Nom de la mare o 2n tutor/a................................................................................................................. 

Autoritzo el/la meu/va fill/a.................................................................................................................. 

del curs............................................ a assistir a les colònies d’estiu de l’Escola Sadako a La Cadamont 

(Sant Joan les Fonts-Girona) del 25 de juny al 5 de juliol de 2013. 

 

Signatura del pare o 1r tutor/a            Signatura de la mare o 2n tutor/a 

 

 

 

 

Barcelona, a .................... d ............................................... de 20 ........... 

 

Telèfons per avisar en cas d’urgència (per ordre de prioritat): 

 Telèfon Nom Parentiu 

1r    

2n    

3r    

4t    

 
 

INFORMACIÓ MÈDICA 

 

Té al·lèrgies?.............................................................................................................................................. 

A quins medicaments?.............................................................................................................................. 

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

A quins aliments?...................................................................................................................................... 

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

OBSERVACIONS:........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

 

 



 

 

MEDICAMENTS: 

 
Anoteu si el/la vostre/a fill/a ha de prendre algun medicament, indicant quants cops al dia i la dosi 

corresponent....................................................................................................................................... 

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

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

Us  recordem  que  no  donarem  cap  medicament sense l’autorització del metge.  

 

 
INFORMACIÓ I CONDICIONS 
 

Nom del pare o 1r tutor/a......................................................................................................................... 

Nom de la mare o 2n tutor/a..................................................................................................................... 

Nom de l’alumne/a.................................................................................................................................... 

Estem assabentats de la informació rebuda de les Colònies d’estiu i acceptem les condicions 

establertes de pagament. 

 
Signatura del pare o 1r tutor/a           Signatura de la mare o 2n tutor/a 

 

 

 

Barcelona, a .................... d ............................................... de 20 ........... 

 
  

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que  les dades dels alumnes facilitades en aquest formulari, seran incorporades en 
fitxers titularitat de l’Escola Sadako amb l’única finalitat de gestionar les urgències durant les colònies d’estiu. En qualsevol cas, s’informa als signants que per aquesta gestió és necessari la recopilació de les 
dades de salut requerides i que la signatura del formulari significa el consentiment exprés al tractament d’aquestes dades. Així mateix l’informem que el titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, 
podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Collserola, 42, C.P. 08035  de Barcelona. 



 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                                    Reforç i ampliació 2013 
 
 

 

Alumne/a.........…...............................................………………..................................…………......…..……...… 

Nivell curs 12/13…………...............……..…….… Data de naixement………........................................……… 

Assistirà a classes de reforç  o enriquiment durant les setmanes: 

   

CLASSES DE REFORÇ  

  
CLASSES D’AMPLIACIÓ  

     

De l’1 al 5 de juliol 

 

  

   Del 8 al 12 de juliol   

   Del 15 al 19 de juliol 

 

  

   Del 22 al 26 de juliol   

  

 

 
INFORMACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT 
 

El pagament es podrà fer: 

1.  En efectiu o en xec bancari en el moment de fer la inscripció a la secretaria de l’Escola. 

2. Per  transferència bancària  al compte 2100-0829-01-0200432793 de “La Caixa” indicant el nom de 

l’alumne/a i presentant el resguard d’ingrés en el moment de fer la inscripció. 

 

Nom del pare o 1r tutor/a......................................................................................................................... 

Nom de la mare o 2n tutor/a..................................................................................................................... 

Estem assabentats de la informació rebuda de les activitats d’estiu que es realitzaran a l’Escola 

Sadako i acceptem les condicions establertes de pagament. 

 
Signatura del pare o 1r tutor/a           Signatura de la mare o 2n tutor/a 

 

 

 

Barcelona, a .................... d ............................................... de 20 ........... 

  

 

Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Sadako amb la finalitat de gestionar la seva petició.  El titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a l Carrer Collserola, 42, C.P. 08035 de Barcelona. 



 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                                               Anglès estiu 2013 
 

 
 

Alumne/a.........…...............................................……………….....................................…...……….....…..……...… 

Nivell curs 12/13…………...............……..…….… Data de naixement………..........................….................……… 

 
 

CURS INTENSIU D’ANGLÈS  

  
DISSENY DE PÀGINES WEB (ANGLÈS)  

 
 

 
 

INFORMACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT 
 

El pagament es podrà fer: 

1.  En efectiu o en xec bancari en el moment de fer la inscripció a la secretaria de l’Escola. 

2. Per  transferència bancària  al compte 2100-0829-01-0200432793 de “La Caixa” indicant el nom de 

l’alumne/a i presentant el resguard d’ingrés en el moment de fer la inscripció. 

 

Nom del pare o 1r tutor/a......................................................................................................................... 

Nom de la mare o 2n tutor/a..................................................................................................................... 

Estem assabentats de la informació rebuda de les activitats d’estiu que es realitzaran a l’Escola 

Sadako i acceptem les condicions establertes de pagament. 

 
Signatura del pare o 1r tutor/a           Signatura de la mare o 2n tutor/a 

 

 

 

Barcelona, a .................... d ............................................... de 20 ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Sadako amb la finalitat de gestionar la seva petició.  El titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a l Carrer Collserola, 42, C.P. 08035 de Barcelona. 



 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                           Taller d’Arts plàstiques 2013 
 
 

 

Alumne/a.........…...............................................………………..................................……………….....…..……...… 

Nivell curs 12/13…………...............……..…….… Data de naixement……….....................…......................……… 

Assistirà al taller d’arts plàstiques durant les setmanes: 

      

De l’1 al 5 de juliol 

 

  

   Del 8 al 12 de juliol   

   Del 15 al 19 de juliol 

 

  

   Del 22 al 26 de juliol   

 

 

 
INFORMACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT 
 

El pagament es podrà fer: 

1.  En efectiu o en xec bancari en el moment de fer la inscripció a la secretaria de l’Escola. 

2. Per  transferència bancària  al compte 2100-0829-01-0200432793 de “La Caixa” indicant el nom de 

l’alumne/a i presentant el resguard d’ingrés en el moment de fer la inscripció. 

 

Nom del pare o 1r tutor/a......................................................................................................................... 

Nom de la mare o 2n tutor/a..................................................................................................................... 

Estem assabentats de la informació rebuda de les activitats d’estiu que es realitzaran a l’Escola 

Sadako i acceptem les condicions establertes de pagament. 

 
Signatura del pare o 1r tutor/a           Signatura de la mare o 2n tutor/a 

 

 

 

Barcelona, a .................... d ............................................... de 20 ........... 

 

 

Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Sadako amb la finalitat de gestionar la seva petició.  El titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a l Carrer Collserola, 42, C.P. 08035 de Barcelona. 


