
 

         Ajuntament de Beniarbeig  
 Inscripció activitats extraescolars curs 2020-21 

    
• Nom i cognoms del participant: 
• Data de naixement:   SIP:   DNI: 
• Malalties/al·lèrgies: 
• Està prenent algun medicament: 
• Altres observacions d’interés: 
• Nom i cognoms del progenitor/a: 
• DNI del progenitor/a:   Tel: 

 
ACTIVITATS OFERTADES  

 
MULTIESPORT:  Aprendre aspectes tècnics i tàctics de diferents esports a través de gran varietat 
d’experiències motrius. Superar i acceptar les limitacions pròpies. Aprendre a treballar en grup amb respecte 
i cooperació i descobrir des de la seua experiència quin és l’esport amb el qual s’identificarà en un futur.   
Grup  màxim de 15 participants amb edat de 6 a 12 anys. 
Horari: dimecres de 15.30 a 16.30 h. 
Lloc: CEIP Benicadim. 
 
REFORÇ ESCOLAR: Repassar continguts educatius escolars, ensenyar i practicar tècniques perquè 
puguen adquirir hàbits d'estudi positius, formar en valors i prendre consciència de la importància del medi 
ambient i el planeta a partir d'activitats de caràcter més lúdic.  
Grup màxim de 15 participants per a educació primària. 
Horari: dimecres i divendres de 15.30 a 16.30 h. 
Lloc: CEIP Benicadim. 
 
GRANJA ESCOLA BALADRE “Reconnecta amb la Natura”: Fomentar les activitats en la natura 
aproximant als xiquets/es a l'entorn rural. Promoure les activitats experimentals. Educar en valors de 
sostenibilitat. Promoure la relació amb diferents tipus d'animals com a instrument per a l'ensenyament de 
valors, promovent així l'harmonia entre els éssers vius i els humans.  
Grup màxim de 10 participants  amb edat de 3 a 6 anys. 
Grup màxim de 15 participants amb edat de 6 a 12 anys. 
Horari: dimarts i dijous de 15.30 a 17.00 h. 
Lloc: Granja Escola Baladre. 
 

ACTIVITAT ELEGIDA 
 

Multiesport   Reforç escolar   Granja escola 
 

• Cal  triar una activitat (marcar amb una “X”) i una opcional si està interessat (marcar amb una “O”). 

• Totes les activitats són gratuïtes i és realitzaran adaptades al calendari escolar de la Comunitat 
Valenciana i del Centre Escolar, començaran  el 18 de gener i fins al 18 de juny. 

• El termini d’Inscripcions  és del 4 al 23 de desembre. 

• Les places són limitades i per rigorós ordre d’inscripció. 

• Portar roba còmoda i adequada per a les activitas. 

• Cal acceptar les condicions i consentiment de la part de darrere de la fulla 
 
Autoritze a l’Ajuntament a publicar imatges del meu fill/a a la web de l’ajuntament, revistes, premsa, etc; 
sempre i quan tinguen relació amb les activitas ofertades. 
 
SI  NO    
 

 

 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor 

 

   



 
 
 
 

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIP ACIÓ EN ACTIVITATS 
D’OCI EDUCATIU I ESPORTIU  INFANTIL I JUVENIL 
 
........................................................................ amb núm. de DNI/NIE ............................................... 
Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l’interessat/a (menor d’edat) 
………………………………………………………. Amb núm de DNI/NIE……………………………… 
 
Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació: 
 
SI   NO    
 
Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren a 
l’encapçalament (l’interessat/da) participe en les activitats de l’organització exposada, per a això he llegit 
amb detall la informació proporcionada per l’organització i accepte les condicions de participació, exprese el 
meu compromís amb les mesures personals d’higiene i prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant 
de la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que l’entitat promotora complisca també amb els seus 
compromisos i obligacions 
 
(Marqueu el que calga) 
 
Declar ació responsable de no formar part de grup s de risc o de conviure amb grup de risc  

 Declare que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb l’autorització de 
l’equip sanitari per a poder participar en les activitats. 

 Declare que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i higiene ( si 
n’hi haguera). 

Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’abs ència  

 Em compromet a mirar diàriament la temperatura al/la participant i, si escau, notificar l’absència ( 
a través de mòbil o altre mitjà establit) 

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l’organització sobre l’adaptació 
de l’activitat a la COVID-19 
 He llegit y accepte els compromisos continguts en el Document de Mesures i recomanacions per a 

l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats d’oci educatiu i esportiu durant el curs 2020-21 
Consentiment informat sobre COVID -19 

 Declare que, després d’haver rebut i llegit atentament la informació continguda en el document 
annexat, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per al/a la participant i per a les persones 
que conviuen amb ell/a, la participació de l’interessat/da en l’activitat en el context de desescalada 
o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, atenent que l’entitat promotora 
complisca també amb els seus compromisos i obligacions. 

 
 
 
 
 
 
………..…………............……., ....….. de ….………..………de .................. 

  


