
INSCRIPCIÓ AL CAMPUS SON FERRIOL 

AUTORITZACIÓ: 

Jo______________________________________________Com a pare/mare/tutor/a de______________amb 

DNI  __________autoritzo el meu fill/a a assistir a la colònia d’estiu i a participar a totes les activitats i sortides 

programades coneixent la normativa, activitats i riscos que comporten i  a dicdrac perquè utilitzi les dades cedides a 

la fulla d'inscripció perquè puguin ser utilitzats per a informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa, i a que 

es realitzen fotografies i filmacions corresponents a activitats lúdiques, complementàries i extraordinàries organit-

zades a la colònia per diferents difusions públiques de les activitats.  
AUTORITZACIÓ DE SORTIDA: 

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) 

Palma,  de ____________ de 20___       Signatura 

 

LLINATGES______________________________ NOM______________________________ 

 

ADREÇA_____________________________________ POBLACIÓ _____________________ 

 

CP _______________ NAIXEMENT _________________ TELÈFON ____________________ 

 

TELÈFON 2 ____________________________ TELÈFON 3 ______________________________________ 

 

EMAIL _______________________________COL.LEGI _________________________ CURS __________ 

 

AL.LÈRGIES ___________________________________ MALALTIES ______________________________ 

 
 □1-15 JULIOL            □16-31 JULIOL             □  1-15 AGOST           □16-31 AGOST          

□ G. MATÍ DE 7.30 A 9.00                □ ACT HORABAIXA DE 15.00 A 16.00                    □ ACTV HORABAIXA DE 16.00 A 17.00 

 

MENJADOR    □ SI            □ NO         □ DIES 

 

OBSERVACIONS ________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITATS SETMANALS 

QUÈ CAL PORTAR? 

Tots els dies: Berenar, banyador, tovallola, crema 

solar, gorra, i sabates d’aigua. 

 Servei de guarderia: 7.30h a 9.00h. 

 Activitats: 9.00h a 14.00h. 

 Servei menjador: 14.00h a 15.00h. 

 Activitats 1h horabaixa: 15.00h a 16.00h 

 Activitats 2h horabaixa: 15.00h a 17.00h 

HORARIS 

 Totes les activitats es realitzaran en anglès.  

 Els monitors són persones qualificades i amb una  

      amplia experiència amb l’idioma.  

 Només es dirigiran als infants en anglès. Oferim una 

immersió 100%. 

 Realitzarem: esports, manualitats, psicomotricitat, 

sortides, tallers, música, ball, expressió corporal, 

taller de cuina, jocs d’aigua, jocs populars i molt 

més! Tot en anglès! 

 



COME TO OUR 

ENGLISH SUMMER 

SCHOOL !!! 

 

PER A MÉS 

INFORMACIÓ, 

PODEU 

CONTACTAR AMB: 

COM POTS APUNTAR-TE? 

Cal fer la reserva de plaça emplenant el full d'inscripció i abo-

nant 30 €, a l'escola, els següents dies:  

(si vens només dies “sueltos” no fa falta que deixis els diners, 

però sí la inscripció) 

 4 i 6 de juny de 16h a 17h 

 5 de juny de 14h a 15h 

Documentació per adjuntar: 

 Targeta sanitària 
 Foto de carnet 
 Fotocòpia DNI pare o mare 

COM I QUAN INFORMAREM? 

A dues reunions informatives a l’escola: 

 Dimecres 7 de maig a les 19h. 

 Dimecres 11 de juny a les 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUS I HORARIS 

 DICDRAC 

C/. COLUBI 18 CP 07013 

TELF.616665786 –971288764 

FAX 971220529 

 

ORGANITZA: 

 

 

 

COL.LABORA: 

CEIP  

SON FERRIOL 


