
  

INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU 2021 

DADES PERSONALS 

NOM I COGNOMS ______________________________________ CURS ____________ 

ADREÇA _________________________________________________________________________ 

POBLACIÓ _________________________________________________________________________ 

TELÈFON 1 ______________________ E-MAIL 1 ____________________________________ 

TELÈFON 2 ______________________ E-MAIL 2 ____________________________________ 

DADES DEL CASAL 
DATES D’ASSISTÈNCIA 
Aquest curs només s’ofereix el Casal en horari de matí: de 9:00 a 13:00 hores. 
Marcar les caselles de les setmanes que assistirà al casal 

 

 1ª Setmana: del 28 de Juny al 2 de Juliol 

 2ª setmana: del 5 de juliol al 9 de juliol 

 3ª setmana: del 12 de juliol al 16 de juliol 

 4ª setmana: del 19 de juliol al 23 de juliol 

 5ª setmana: del 26 de juliol al 30 de juliol 

  

AUTORITZACIÓ FAMILIAR D’ASSISTÈNCIA AL CASAL 

Jo, mare, pare i/o tutor,                                                                                                       amb DNI                             

autoritzo al meu fill/a                                                       a assistir a aquesta activitat de l’AMPA Escola A. Gaudí amb 

col·laboració amb l’Esplai Sant Feliu, en els condicions establertes. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions 

mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. 

 
Per que així consti, signo a                                                        de                        de 2021 
 
Signatura: 
 
 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA (amb qui pot marxar l’alumne? 

Jo,                                                        autoritzo al meu fill/a                                                                                  a marxar al 
final de l’activitat: 
 

 SOL/A  

 Amb l’adult                                                                           DNI                                                                     . 

 Amb l’adult                                                                           DNI                                                                     . 

    
Per que així consti, signo a                                                         de                             de 2021 
 
Signatura 
 
 

QÜESTIONARI DE SALUT 

 
L’infant pateix alguna malaltia crònica? 

 
 

     
Quina ________________________  SI  NO 

L’infant pateix alguna al·lèrgia?   SI  NO Quina ________________________ 

Pateix al·lèrgia o intolerància alimentària?   SI  NO Quina ________________________ 

L’infant pren medicació?   SI  NO Quina ________________________ 

Dosis             _______________________                                                                                       A quines hores ________________ 

L’infant pateix fàcilment hemorràgies?    SI  NO  

Altres observacions     
 

* En cas de tenir al·lèrgies o intoleràncies, caldrà AFEGIR DICTAMEN MÈDIC 
 

 



  

 

DRETS D’IMATGE 

En compliment de la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de Maig, sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge demanem autorització als pares o tutors legals dels menors d'edat per a l'ús de la imatge obtinguda amb 
fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat amb la finalitat d'exposar-les a la nostra web, al Facebook i Instagram. 
AUTORITZACIÓ FAMILIAR PER A L’ÚS DE LA IMATGE 
Jo, (mare, pare o tutor)                                                                               amb DNI                                        autoritzo a 

l’AMPA Escola A. Gaudí i a l’Esplai Sant Feliu a fer ús de les imatges obtingudes durant la seva participació en les 

activitats organitzades durant el Casal d’Estiu per a ser publicades en les pàgines web o xarxes socials (Facebook, 

Instagram...) amb la finalitat de mostrar les activitats que s’hi fan. 

  AUTORITZO el tractament de la imatge del menor amb les finalitats mencionades anteriorment 

  NO AUTORITZO el tractament de la imatge del menor amb les finalitats mencionades anteriorment. 

 
Per que així consti, signo a                                                   de                             de 2021 
 
Signatura 
 
 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CASAL D’ESTIU 

 PREU: 
El preu del Casal d’Estiu és de 54,00 € per setmana en horari de 9:00 a 13:00 hores.  
Per a dies puntuals, el preu és de 12,00 € per dia, en horari de 9:00 a 13:00 hores. 

 PAGAMENT: 
El pagament s’haurà de realitzar al següent número de compte de l’AMPA Escola A. Gaudí: ES74 0081 1639 1100 0100 6308  
S’haurà d’indicar el nom complet del nen/a i el curs actual, així com afegir CASAL ESTIU 
Es farà el pagament de la totalitat del l’import. 
 

 CONDICIONS INSCRIPCIÓ 
Per tal de reservar la plaça serà necessari enviar la següent documentació al correu de l’AMPA (ampagaudi@gmail.com): 
 

- Full d’inscripció degudament emplenat 
- Full d’autorització per a les comunicacions 
- Full de Declaració Responsable 
- Comprovant del pagament de la totalitat del preu del Casal (segons el temps a utilitzar) 
- Fotocòpia del DNI del tutor/a legal 
- Fotocòpia de la targeta de la seguretat Social de l’infant 
- Fotocòpia del llibre de vacunes 

 TERMINIS PER A LA INSCRIPCIÓ 
El període d’inscripcions per al Casal d’Estiu 2021 finalitzarà el Dijous 3 de Juny, tot i que es podrà rebre la documentació 
fins al Divendres 4 de Juny. 
Fer l’ingrés sense enviar la documentació sol·licitada no dóna dret a plaça. 

 RESERVES FORA DE TERMINI 
Per a les reserves fora de termini, tant per a setmanes completes com a dies puntuals, el procediment serà el mateix, però 
només s’admetran en les següents condicions: 

- Sempre que hi hagi places lliures (enviar correu a l’AMPA i missatge al número 669 52 96 53  per a comprovar 
que hi ha places disponibles) (S’han de complir les ràtios infants/monitor) 

- Sempre que es faci amb una setmana d’antelació 
- S’adjunti la documentació sol·licitada dins de termini 

 
Segons la normativa vigent sobre Protecció de dades de Caràcter Personal, el lliurament d’aquest inscripció suposa l’autorització per a 
incorporar les seves dades al fitxer “Inscripcions Casal Estiu 2021”, el responsable del qual és AMPA Escola A. Gaudí de Sant Feliu de 
Llobregat, que té com a finalitat la prestació del servei del Casal d’Estiu. Aquest consentiment es podrà revocar mitjançant escrit dirigit a 
l’entitat, on també podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió i oposició. Mentre no es comuniqui 
el contrari, entenem que les dades no han sigut modificades i que es compromet a facilitar-nos les variacions necessàries de dades per a 
l’activitat. 

AMPA ESCOLA A. GAUDI, Ctra. Sanson, 10 – 08980 Sant Feliu de Llobregat – ampagaudi@gmail.com 

mailto:ampagaudi@gmail.com

