
INSCRIPCIÓ GALA SUMEM SOMRIURES

En rebre la inscripció, enviem els cartells de participació i el treball pedagògic que proposem fer paral·lelament a la creació de la cançó. Cada escola
canta una cançó, en la que podran participar un grup classe, que acompanyarem amb el/els músics a l'escenari per a interpretar plegats la cançó.

Sobren motius per a participar a la Gala solidària Sumem Somriures ciutat de Sabadell.

➢ Afavorir alumnat en risc d'exclusió social.
➢ Crear la vostra cançó i representar-la  amb música en viu.
➢ Rebre el treball pedagògic Sumem Somriures, com a suport a la creació de la cançó.
➢ Obtenir descomptes i regals dels col·laboradors que s'han sumat a la iniciativa.
➢ Gaudir de les sorpreses que tenim preparades per a les escoles i famílies el dia de la gala.
➢ Participar en els sortejos de serveis de lleure i material escolar.
➢ Enregistrar la vostra cançó d'escola.
➢ Fer possible una iniciativa festiva benèfica, centrada a afavorir l'alumnat dels centres educatius de la nostra ciutat.

DADES DE L'ESCOLA PARTICIPANT:

Nom____________________________________________________________________ NIF___________________________________

Adreça_______________________________________________ Població___________________ CP________ Província_____________

Comarca ____________________________ Telèfon escola ___________________  Nom Contacte _______________________________

E-mail de l'escola:_______________________________________________E-mail contacte:____________________________________

INFORMACIÓ

Tipus de centre (Públic, Concertat, Privat, Ed. Especial, Escola de música o dansa)______________ Etapa educativa?  _____________________

Quin curs participa a la gala ________________ Nombre de participants?_______ Feu música a l'escola?________________________________

Considereu que sou una escola de complexitat administrativa o socioeconòmica?_______________ Quin percentatge d’alumnat

considereu provinents de famílies vulnerables o amb necessitats específiques de suport educatiu?_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Actualment, aneu de colònies?________ Oferiu activitats extraescolars?_______ Quin nombre de sortides feu durant el curs i quin creieu

que seria òptim per a l’alumnat?__________ Rebeu algun tipus d'ajuda, per algun dels serveis mencionats ______________________________

Coneixíeu Més Somriures? (Xarxes Social, web, correu electrònic, amics o coneguts)_________________________________________________

En què creieu que podem millorar, seguim en constant aprenentatge i les vostres opinions ens han ajudat a créixer i millorar. ________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

- Si teniu un perfil a Instagram, us aconsellem seguir-nos a @mes.somriures per estar al dia de tot, a través d’Instagram estarem en contacte i
anunciarem informació rellevant, sortejos i l’evolució de participació a la gala.

A les escoles inscrites, us demanem que feu una foto de grup o un vídeo divertit per compartir-ho al vostre Instagram i ens etiqueteu a
@mes.somriures amb el hashtag #galasumemsomriures anunciant, la vostra participació a la gala Sumem Somriures Sabadell. Pot ser una foto de
l’alumnat participant o dels professors o de l’escola, el que creieu convenient, l’objectiu no és altre que fer-ne el màxim ressò per obtenir més
beneficis i esponsoritzacions, per a les escoles participants.

Gràcies per fer-ho possible! Signatura de l’escola

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals, li comuniquem que amb la signatura d'aquest document, vostè atorga el seu
consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractades en fitxers sota la responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ MÉS SOMRIURES  amb NIF  G10531820 I domicili a carrer
Canonge Joncar, 60 1-1 08208 de Sabadell  amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'Empresa i els seus
serveis, sent cancel·lats després del compliment el període establert legalment. Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions públiques i qualsevol altra entitat
encarregada de tractament per poder complir amb els serveis contractats.
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