
Benvolguts mares i pares de l’AMPA:

Ens proposem d’encetar una nova edició de l’ESCALA HI FI. Amb aquest,
ja farà 8 cursos que s’està realitzant.

Insistim  en  les  virtuts  que  té  una  activitat  d’aquest  tipus:  treballem
habilitats, continguts i especialment valors.

Penjarem  els  fulls  d’inscripció als  taulells  del  col·legi  el  proper  8  de
febrer (dimarts), per tal de que s’inscriguin els grups. Caldrà anotar:

Grup  o  Cantant,  Cançó,  Curs,  Número  de  participants,  Nom
representant (mare o pare), Teléfon i E-mail (molt important per les
comunicacions). Des de l’AMPA es facilitarà un CD amb la peça escollida).

Us convoquem el proper dia 23 de febrer (dijous) a les 22:00 a la SALA
CENTRE  ENTITATS   (antigues  mongues),  farem  una  reunió  amb  el
representant  de  cada  grup  i  aquest  haurà  de  portar  llistat  dels  nens
participants  i   les  autoritzacions  paternes,  adjuntes,  degudament
complimentades.

Data límit d’inscripció será el dia 20 de febrer.

La data de realització de l’Escala Hi Fi, será el dia 26 de MARÇ de 
2017.

MOLT IMPORTAT: 

1- Només hi poden participar nens associats a l’AMPA.

2- Els grups han d’estar formats per un mínim de 4 persones.

3- Només es permet una actuació per nen.

4- Totes les cançons participants en l'escala en hi-fi, hauran de 
ser cançons de pel·licules. 

Animeu-vos i animeu els vostres fills i filles a participar!!!

Ajudem-los a ser creatius, lliures, participatius, crítics i ….ciutadans
responsables.
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GRUP:

   CANÇÓ:

AUTORITZACIÓ PATERNA

JO, en / na ........................................................amb DNI................................,

autoritzo al meu fill/a.....................................................................................,

amb DNI..............................., a participar en totes les activitats relacionades

 amb l’ “Escala Hi Fi 2017”.

Per  aquesta  autorització  manifesto  el  meu acord  perquè  participi  en  les

activitats que es duguin a terme.

Igualment  autoritzo  a  l’AMPA  (CIF.  G-25252561)  a  utilitzar  els  possibles

enregistraments d’imatge i/o so per tal de fer un possible muntatge resum

de la  “Escala Hi Fi 2017” ( únicament divulgació i ús de mares i pares de

l’AMPA ) per així  donar obligat compliment a la legislació en matèria de

Protecció  de  Dades  de  caràcter  personal  (Llei  Orgànica  15/99 de  13/12,

BOE298 de 14-12-1999).

SIGNATURA PARES

________________________, _______ DE ______________DE 2017
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