
FULL DE SOL·LICITUD 

Nom _______________ Cognoms ______________________________________________ 

Data de naixement __________________________________________________________ 

Nom del pare i mòbil ________________________________________________________ 

Nom de la mare I mòbil ______________________________________________________ 

Altres telèfons (indicar de qui són) _____________________________________________ 

E- mail ____________________________________________________________________ 

Va a l’escola Arnau Berenguer? _____________________________________________- 

TORNS (marcar amb una creu) 

.... 1r torn: del 25 al 29 de juny                        .... 7è torn: del 6 al 10 d’agost 

.... 2n torn: del 2 al 6 de juliol                           .... 8è torn: del 13 al 17 d’agost 

.... 3er torn: del 9 al 13 de juliol           .... 9è torn: del 20 al 24 d’agost 

.... 4rt torn: del 16 al 20 de juliol           .... 10è torn del 27  al 31 d’agost 

.... 5è torn: del 23 al 27 de juliol                       .... 11è torn : del 3 al 7 de setembre 

.... 6è torn: del 30 de juliol al 3 d’agost 

 

Nº de compte Mandales : ES40 0081 0455 9200 01427744 

Firma del pare/ mare/ tutor: 
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