
	  

	  

ACTIVITAT DE PATI OBERT 
DE LʼAMPA DE LʼESCOLA LES BASES 

 
INSCRIPCIÓ 

 
1. Aquesta activitat està regulada pel Reglament aprovat per lʼassemblea general de lʼAMPA el 
dia 18 de gener del 2018 que es pot llegir i descarregar a la web de lʼAMPA. La signatura 
dʼaquesta inscripció suposa que sʼha llegit el Reglament i sʼaccepta el seu contingut. 
 
2. Lʼactivitat de pati obert és de lliure desenvolupament per a les famílies (amb les condicions, 
drets i deures reglamentaris), no està dirigida ni organitzada amb monitors.  
 
3. Cada adult acompanyant de lʼalumne usuari és el responsable personal del menor a tots 
els efectes: ha de vetllar per la seva seguretat i pel seu comportament respectuós envers els 
altres usuaris, les instal·lacions i lʼentorn. 
 
4. La signatura dʼaquest document suposa assumir expressament la responsabilitat abans 
esmentada. 
 
5. Les dades personals declarades en aquest document seran incorporades al fitxer de 
lʼactivitat de pati obert, amb lʼúnica finalitat de poder disposar dʼun registre dʼusuaris de 
lʼactivitat, conèixer qui seran els adults responsables de cada menor usuari i les dades per 
poder contactar amb ells. En cap cas aquestes dades es faran públiques ni es cediran. La 
baixa de lʼactivitat suposarà també la baixa en lʼarxiu dʼusuaris. 
 
6. En qualsevol moment es podrà modificar la llista dʼadults responsables de cada menor 
usuari, mitjançant lʼoportuna comunicació escrita i signada dirigida a la Comissió Pati Obert de 
lʼAMPA. 
 
DADES DE LʼALUMNE:  

Nom: ______________________________________________   Any naixement: _______  

Cognoms: ________________________________________________________________  
 
DADES DELS PROGENITORS O TUTORS:  

Nom: ____________________________________       PARE       MARE       TUTOR/-A 

Cognoms: __________________________________________    DNI: ________________ 

Correu de contacte:                                                                        @ 

Mòbil: _______________________  

       Signatura:  

 

Nom: ____________________________________       PARE       MARE       TUTOR/-A 

Cognoms: __________________________________________    DNI: ________________ 

Correu de contacte:                                                                        @ 

Mòbil: _______________________  

       Signatura:  



	  

	  

DADES DELS GERMANS/ES DE LʼALUMNE DEL CENTRE:  

Nom: ______________________________________________   Any naixement: _______  

Cognoms: ________________________________________________________________  

 

Nom: ______________________________________________   Any naixement: _______  

Cognoms: ________________________________________________________________  
 

Nom: ______________________________________________   Any naixement: _______  

Cognoms: ________________________________________________________________  
 

Nom: ______________________________________________   Any naixement: _______  

Cognoms: ________________________________________________________________  
 

Nom: ______________________________________________   Any naixement: _______  

Cognoms: ________________________________________________________________  
 
RELACIÓ DʼALTRES PERSONES AUTORITZADES PER ACOMPANYAR 
AL PATI OBERT A LʼALUMNE : 
 

Nom: _______________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI:  _______________________  Signatura: 

 

Nom: _______________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI:  _______________________  Signatura: 

 

Nom: _______________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI:  _______________________  Signatura: 

 

Nom: _______________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI:  _______________________  Signatura: 

 

Nom: _______________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI:  _______________________  Signatura: 
 
 
 
NOM I COGNOMS DEL PROGENITOR/-A O TUTOR/-A  SIGNATURA    
 

 
DATA 


