
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE TEATRE
DE L’ESCOLA NORAI

FITXA D’INSCRIPCIÓ 2021-22
Omple'n les  dades i  signa-la  digitalment amb  l’aplicació corresponent,  o  bé
manualment amb lletres i números clars, i fes-nos-la arribar.

DADES PERSONALS

DADES DE L'ALUMNE/A:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Edat / Curs escolar 
2021-22:

Adreça:

CP i municipi:

Has fet teatre 
anteriorment? Si és 
que sí, ón i quan?

DADES DE PARES/MARES/TUTORS:

Nom i cognoms (1):

Mòbil (1):

Mail (1):

Nom i cognoms (2):

Mòbil (2):

Mail (2):

DADES BANCÀRIES:
Titular/s del compte:

Entitat bancària:
Nº de compte
 (24 dígits):
Pagament:  □ Mensual   Trimestral (-5%)□    Mensual familiar 2 membres (-5%)□
Data d’inscripció i 
signatura/es del/s 
titular/s:
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GRUPS EDATS HORARIS QUOTA MENSUAL

INFANTIL P5 – 2n Prim. DILLUNS, 16:15 – 17:30 33,00 €

FORMA DE PAGAMENT:

 El  1r rebut es  passarà per domiciliació bancària el mes d'octubre, i l'últim, el mes de  juny, o  abril si s’ha
escollit el pagament trimestral.

 El cobrament s'efectuarà només per domiciliació bancària, entre els dies 1-5 de cada mes,  o trimestre si
s’ha escollit el pagament trimestral.

 En cas de  rebut retornat, caldrà  abonar-lo posteriorment amb un  increment de  5,00 €, en concepte de
despeses bancàries.

 El/s  titular/s  del  compte,  amb la/es seva/es  signatura/es,  autoritza/en el  càrrec  dels  rebuts  girats  per
Sensedrama Teatre.

FITXA MÈDICA

INFORMACIÓ BÀSICA DE SALUT: Sí No De quin tipus?

Pateix alguna malaltia a destacar?

Pren alguna medicació especial?

Es fatiga fàcilment?

OBSERVACIONS (SI S'ESCAU):
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NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

 En cas de baixa, cal avisar com a màxim el dia 15 del mes anterior a la data de
cobrament de la següent quota.

 El  teatre és un treball d'equip, així doncs, és molt important l'assistència. I a
les  mostres i  assajos generals que es realitzen durant el  curs,  aquesta és
imprescindible.

 Pel bon funcionament de l'activitat i no perjudicar els/les companys/es de cap
grup,  preguem assumir el compromís d’acabar el treball iniciat amb el grup,
durant les classes i els assajos, i fins a les mostres del curs.

 Preguem  puntualitat. En  cas  de  no  poder  assistir  a  l'activitat un  dia
determinat, cal comunicar-ho abans.

 Cal portar roba còmoda.
 La llengua vehicular de l’activitat extraescolar de teatre de l’Escola Norai és la

llengua catalana. Bona part del treball que es realitza a l'activitat està enfocat
a reforçar la dicció i expressió oral en aquesta llengua.

 Pel que fa a la comunicació sobre els temes importants del curs, es realitzarà
bàsicament via WhattsApp.

 L’equip directiu i docent de l’activitat extraescolar de teatre de l’Escola Norai
seguim els protocols d’higiene i seguretat vigents a causa de la crisi sanitària
del Covid-19. Així mateix, vetllem perquè l’alumnat també els segueixi.

 En cas de  suspensió de l’activitat presencialment per causa de força major,
valorarem si  continuar realitzant-la  virtualment, amb  un  descompte  en  la
quota.

 Es reserva el  dret de donar de baixa un/a alumne/a a l’activitat en els casos
següents:
◦ Quan porti un alt número de faltes d'assistència.
◦ Quan mostri un comportament inadequat de manera molt continuada, el

qual entorpeixi clarament el bon funcionament del treball del grup.
◦ En cas d'impagament de quota. 

 Per  a  qualsevol  qüestió,  incidència  o  informació  en  general,  les  dades de
contacte de Sensedrama Teatre són:
◦ 639 21 67 15 (Sílvia).
◦ sensedrama@gmail.com.
◦ sensedrama.com/contacte.   
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AUTORITZACIÓ

 AUTORITZACIÓ DE PARES/MARES/TUTORS EN CAS DE MENORS D'EDAT

En/Na  ________________________________,  amb  DNI  ________________,  pare/mare/tutor/a  del  /  de  la  nen/a
________________________________, l'autoritza a assistir a les activitats organitzades a l’activitat extraescolar de teatre de
l’Escola Norai, d'acord amb les condicions establertes i la normativa de funcionament.

Així mateix, autoritza a Sensedrama Teatre i a l'AFA Norai a l'enregistrament d'imatges i la realització de fotografies
que calgui dur a terme, amb motiu de les activitats organitzades a l’activitat extraescolar de teatre de l’Escola Norai.
D'igual manera, es fa la cessió de les mateixes per tal de fer la difusió de les activitats portades a terme.

Amb la  seva signatura,  autoritza  a  Sensedrama Teatre per  a  tractar  les  dades  que ens proporcioni  en aquest
formulari, incloses les dades de salut del / de la menor al seu càrrec, amb la finalitat de donar resposta a la seva
sol·licitud i  per a planificar, desenvolupar i  prevenir riscos durant la realització de les activitats organitzades  per
l’activitat extraescolar de teatre de l’Escola Norai. Aquestes dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui
indispensable per a la prestació del servei, i en aquests casos es garantirà el major grau de privacitat possible. Pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu
sensedrama@gmail.com.

□  Sí    □  No    Autoritzo a Sensedrama Teatre per a enviar-me tot tipus de comunicacions comercials relacionades
amb les seves activitats i espectacles.

Sensedrama Teatre disposa de xats de grup en l’aplicació WhatsApp, gestionats pels responsables de les diferents
seccions, per a realitzar comunicacions diverses que puguin ser d’interès dels associats, bàsicament del dia a dia de
les activitats corresponents.

  □ Sí    □  No    Autoritzo a Sensedrama Teatre per a enviar-me tot tipus de comunicacions no comercials mitjançant
l’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, a través de l’ús de xats privats o xats de grup on participen altres
associats a Sensedrama Teatre.

Aquestes comunicacions es realitzaran mitjançant l’aplicació WhatsApp, amb seu als Estats Units d’Amèrica, fet que
es considera una transferència internacional de dades a un país que no compleix amb la normativa europea de
Protecció de Dades. Per aquest motiu, és necessari que ens autoritzi expressament per utilitzar aquest canal de
comunicació. Li recomanem que consulti la Política de Privacitat de WhatsApp abans de continuar. En cas de voler
utilitzar  l’aplicació  WhatsApp  per  comunicar-se  amb  nosaltres,  l’informem  que  Sensedrama  Teatre  només  és
responsable i  garanteix la confidencialitat,  seguretat i  tractament de les dades,  conforme a la legislació vigent,
respecte  a  les  dades  que  reculli  directament  de  l’usuari,  no  tenint  cap  tipus  de  responsabilitat  respecte  als
tractaments i posteriors usos que WhatsApp pogués efectuar. Igualment, li recordem que el fet de participar en un
xat de grup pot suposar que els altres integrants tinguin accés a determinades dades de caràcter personal, com el
seu nom d’usuari, el seu numero de telèfon o la seva foto de perfil.
Data i signatura:
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