
CASAL D’ESTIU 2018 

DADES DE L’INFANT

Nom i cognoms                                            Data naixement

Curs finalitzat       Escola

Adreça                                    Codi Postal                      Població

Nom i cognoms del tutor/a 1

Telèfons contacte del tutor/a 1                                               /

Correu electrònic del tutor/a 1

Nom i cognoms del tutor/a 2

Telèfons contacte del tutor/a                                                 /

Correu electrònic del tutor/a 2

Altres telèfons de contacte (indicar nom i parentiu)

OPCIÓ ESCOLLIDA (assenyaleu amb una x)

HORARI

1a SETMANA

25 al 29 juny

2a SETMANA

2 al 6 juliol

3a SETMANA

9 al 13 juliol

4a SETMANA

16 al 20 juliol

5ª SETMANA

23 al 27 juliol

SETEMBRE

 al 7 de
setembre

TOT EL CASAL
(Juliol i setembre)

9 a 13 h

9 a 15 h

(amb dinar)

9 a 17 h

(amb dinar)

OPCIÓ ACOLLIDA MATINS SI   NO  
OPCIÓ A ACOLLIDA TARDES SI   NO  

Per formalitzar la inscripció cal adjuntar la FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DE

L’INFANT, FOTOCÒPIA DE LES VACUNACIONS VIGENTS I REBUT DE PAGAMENT

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’AFA de l’escola Torrent de Can Carabassa i
que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.



DADES DE L’INFANT

Es mareja quan viatja en autocar? SI NO

Es cansa sovint en els jocs, excursions o esports? SI NO

Sap nedar? SI NO

Té alguna discapacitat funcional?     SI, física           Sí, sensorial Sí, psíquica NO

En cas afirmatiu, requereix el suport d’un/a vetllador/a? SI NO

Pateix intolerància o al·lèrgia a algun aliment? SI NO

En cas afirmatiu, especificar quina

Té alguna al·lèrgia al marge de les alimentàries? SI NO

En cas afirmatiu, especificar quina i quin tractament és necessari

Pren alguna medicació? SI NO

Si cal que prengui algun medicament en horari de casal, ÉS IMPRESCINDIBLE adjuntar la recepta
mèdica o informe amb totes les indicacions necessàries per a la seva correcta administració.

Altres observacions mèdiques que considereu que hem de tenir en compte:

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’AFA de l’escola Torrent de Can Carabassa i
que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.



AUTORITZACIONS

Ompliu les dades personals i marqueu amb una creu les autoritzacions que creieu oportunes. La primera
autorització és imprescindible perquè el vostre fill/filla participi al Casal. La segona és l’autorització de
dades de caràcter personal i la tercera és una autorització per a registrar i publicar imatges. És
imprescindible la signatura per a que aquestes autoritzacions tinguin validesa.

En/Na amb DNI

Pare/ mare/ tutor/ tutora de

Autoritzo

al meu fill/a a assistir a les activitats programades al Casal d’Estiu 2018 i gestionades per l’AFA de
l’escola Torrent de Can Carabassa. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions mèdico-
quirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa
adequada.

Autoritzo                                   No autoritzo

A enregistrar la imatge del meu fill/filla durant la seva participació a les activitats organitzades per l’entitat.
Així com també a publicar les esmentades imatge, a través de qualsevol mitjà, sempre que la publicació
tingui la finalitat de difondre les activitats de l’activitat del Casal d’Estiu 18 de l’AFA de l’escola Torrent de
Can Carabassa.

Autoritzo                                  No autoritzo

A publicar les imatges del meu fill/a en el blog o grup de xarxa social que s’activarà de manera tancada
només pels usuaris i usuàries del Casal, i per donar informació diària de les activitats.

Autoritzo                                 No autoritzo

A sortir sol/a de les activitats del Casal d’estiu 2018

En el cas NO marxi sol/a el vindria a buscar (nom, parentiu i telèfon de contacte):                                           

                                                                                                                                                     

Signatura mare/ pare/ tutor/ tutora 

per totes les autoritzacions:

Data: Barcelona,        de                     de  2018

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’AFA de l’escola Torrent de Can Carabassa i
que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.


	DADES DE L’INFANT

