
Inscripcions:  A l’Espai Jove Cal Drac (dimarts i 

dijous de 9 a 15; dilluns, dimecres i divendres 

de 16 a 20) i al local social del Barri de Canaleta 

La Rajoleria (dilluns, dimecres i dijous de 17 a 

18:30). A partir del 9 de desembre i fins el 

Divendres 10 de Gener 

Horaris i lloc de l’Enforma(t): De dilluns a 

divendres de 9:30 a 11:30 a Cal drac i al pavelló 

de la Draga de Banyoles 

Reunió informativa: Dimecres 8 de Gener a les 

10 del matí a l’espai jove Cal Drac 

Inici Enforma(t): Dilluns 13 de Gener a les 9:30 

a l’espai Jove Cal Drac 
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FITXA D’INSCRIPCIÓ ENFORMA(T) 
 
NOM I COGNOMS: __________________________________________________ 
 
DNI (Cal adjuntar fotocòpia per formalitzar la inscripció_____:_________________ 
 
DATA DE NAIXEMENT: __________   Telèfon_______________________________ 
 
Adreça:____________________________________________________________  
 
Correu electrònic:____________________________________________________ 
 
ALTRES INFORMACIONS: 

 
Realitzes algun esport ?_______Quin?____________________________________ 
 
Has participat mai en l’elaboració d’un Hort?_______________________________  
 
Coneixes el paquet ofimàtic “Google Drive”?_______________________________ 
 
Tens alguna al�lèrgia?________ Prens Medicació?___________________________ 
 
On ha estat l’últim centre on has estudiat?_________________________________ 
 
Has fet algun curs després dels estudis obligatoris?__________________________ 
 
En cas afirmatiu, quin?________________________________________________ 
 
 
AUTORITZACIÓ PARES (en cas de ser menor d’edat): 
 
Jo _____________________________________ amb DNI o PASSAPORT 

núm.______________________________, com a pare, mare o tutor, AUTORITZA 

el seu fill o filla a participar al Projecte Enforma(T), organitzat per Orioeduserveis 

S.L i promogut per l’Ajuntament de Banyoles, que es farà de Gener a Juny del 

2014. També autoritza a:  

o La realització de les diferents activitats compreses dins del projecte: 

Realització d’activitats esportives, de formació amb base TIC i la creació i 

manejament d’un hort.  

o La seva intervenció mèdico-quirúrgica si fos urgent i sempre sota la 

supervisió del facultatiu. 

o La difusió de la imatge on surti el/la participant si es publiquen en alguna 

pàgina web o altra edició amb caràcter no comercial.  

 

SIGNATURA:     Banyoles, ____  de ________ del 20__. 

  


