
FULL D’ISCRIPCIÓ PER A ALUMNES DE 
L’ESCOLA SANT FELIP NERI 

 

 

 

En/Na................................................................................................................. 

DNI.....................................................................................................................  

AUTORITZO 

la meva filla, el meu fill ................................................................................... 

Que cursa...............de  Primària  Secundària , a participar en l’activitat 
extraescolar de …………………………..que organitza El Taller (l’escola d’art de 
Sant Felip Neri) i que es portarà a terme fora d’horari lectiu. Tindrà una durada 
de 1,5 hores setmanals cada ……………………. lectiu del mes actual a juny de 
2017. 

Amb la signatura d’aquest formulari accepto les normes de participació que té 
l’Escola pel que fa a activitats extraescolars organitzades fora de l’horari lectiu, i 
en concret la que fa referència a la necessitat d’estar al corrent de pagament de 
les quotes escolars per poder-hi participar.    

També dono la meva conformitat perquè en el rebuts mensuals d’Escola fins a 
juny de 2017 s’afegeixi la quota de……..... € corresponent a aquesta activitat 
artística. 

 

 

Barcelona, a ......... de ..................................... de 201..... 

 

 

 

 

Signatura de la mare, pare o tutor/a legal 



FULL D’ISCRIPCIÓ PER A ALUMNES  
(Adults o alumnes d’altres centres educatius) 

 

 

 

__________________________________ ____________________ _____ __ __ / __ __ / __ _  
Cognoms                                                                   Nom                                         Edat     Data de Naixement  
 
 
_______________________________________________ _______________ ______________  
Adreça, Població i C.P.                                                                           E-mail 
 
 
_____________________ ___________________     __________________________________ 
 Telèfon móvil                               Telèfon casa                         Telèfon mòbil o feina mare/pare/tutor legal 
 
Vull participar a l’activitat de …………………………………. que organitza El 
Taller (escola d’art de Sant Felip Neri) i que es portarà a terme  tots els 
…………………………..lectius  fins al juny del 2017 . 
 
El pagament es farà a mes anticipat, podent triar entre les modalitats segënts: 
 
⃝ Pagament en efectiu i es realitzarà a El Taller. 
 
⃝ Pagament domiciliat. 
 
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __         ES __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
SWIFT BIC                                                       Número de compte IBAN 
              

 
AUTORITZACIÓ (només omplir alumnes  menors menor d’edat) 
En/Na………………………………………………………..  amb 
DNI………………………………… autoritzo a la meva filla, el meu fill 
..............................................................Que cursa...............de ⃝ Primària ⃝ Secundària a 
l’escola................................................................, a participar en l’activitat de 
…………………………......que organitza El Taller (l’escola d’art de Sant Felip Neri) i que es 
portarà a terme fora d’horari lectiu. Tindrà una durada de 1,5 hores setmanals cada 
…………………..…. lectiu, del mes actual a juny de 2017.  
 

 

Barcelona, a ......... de ..................................... de 201..... 

 

 

Signatura de l’alumne, mare, pare o tutor/a legal 



 


