
Setembre 
2017 

 

   
DADES DE L’INFANT 
 
NOM:  ________________________________   COGNOMS: __________________________________________________________  

DATA DE NAIXEMENT: ___________________  EDAT : __________________________    CURS ESCOLAR A REALITZAR: _______  

NOM DELS PARES: _____________________________________________ / ______________________________________________  

ADREÇA:  ___________________________________________________   POBLACIÓ: _____________________________________  

CODI POSTAL: _______________  TELÈFON: ____________________ MÒBILS: __________________  / ______________________  

EN CAS D’EMERGÈNCIA TELÈFONS ALTERNATIUS (Avis, Tiets, etc..): _______________________ / _______________________  

CORREU ELECTRÒNIC:  ____________________________________  CONSULTEU EL CORREU HABITUALMENT?  SI      NO  

 
AUTORITZACIÓ PATERNA ( a omplir pel pare/mare/tutor ) 
 
En/Na ____________________________________________________________________  amb DNI __________________________  

autoritzo al meu fill/a ______________________________________ a assistir al casal d’estiu organitzat pel Grup d’Esplai 

Parròquia de Vallirana i l’escola Verge del Roser, així com a les diferents sortides que es puguin realitzar durant aquest 

període. 

- Autoritzo a l’equip de monitors a portar el meu fill/a en un vehicle privat, equipat amb les corresponents mesures 

de seguretat, en cas d’urgència i sota el criteri de l’equip dirigent.      SI   NO  

( signatura del pare/mare/tutor ) 
 

Vallirana a _______ de____________________  de  2017 
        

SETMANES D’ASSISTÈNCIA AL CASAL I MODALITATS DESITJADES 
Marqueu amb una ( x ) les setmanes d’assistència al Casal i les modalitats escollides 
El servei de menjador i d’acollida es pot contractar en dies esporàdics el mateix dia. 
 
 

 

Distribució setmanal del casal 
CASAL 

(de 9 a 13h30) 
Acollida 
(8h a 9h) 

Servei Menjador 
(13h30 a 15h30) 

Acollida Tarda 
(15h30 a 17h00) 

SETMANA 1           28 d’agost al 1 de setembre     
SETMANA 2           4 al 8 de setembre     

 
 
 
 
ADMINISTRACIÓ  (a omplir pel centre) 
PAGAMENT: El pagament es farà per ingrés bancari al número de compte que apareix a continuació:  
(Consulteu la taula de preus del darrer full per calcular l’import de l’estada per cada un dels vostres fills i/o filles) 

 
Quantitat ingressada:    Data de l’ingrés: 

 
 

Nº Grup   1r. Cognom 2on. Cognom Nom Edat 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

   

€	 							/											/		2017	



DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:  Cal lliurar la següent documentació amb el full d’inscripció 

COMPROVANT DE PAGAMENT  CÒPIA TARJA SEGURETAT SOCIAL        

CÒPIA DEL LLIBRE DE VACUNACIONS   CÒPIA DNI (si en té)     

 
SALUT 
 

Ha tingut o té alguna malaltia crònica? ( al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes quirúrgics, etc.) _________________________________  

En cas afirmatiu, Quina? _______________________ Estat Actual: _________________________________________________________________  

Pren algun medicament habitualment   SI  NO   Quin? ___________________________________________________________________  

Té al·lèrgia a algun  medicament?     SI  NO   Quin? ___________________________________________________________________  

Té problemes a la vista o l’oïda ?   SI  NO   Quin? ___________________________________________________________________  

 Té alguna dificultat motriu ( peus plans, etc. )?  SI  NO    Quina ?  ______________________________________________________  

Segueix algun règim especial ? SI  NO   Quin? _________________________________________________________________________  

Té al·lèrgia a algun aliment? SI  NO   Quin? _________________________________________________________________________  

Es mareja amb facilitat ?    SI  NO  .   Es posa malalt amb freqüència ?  SI  NO   De què ?_______________________________ 

És hàbil ?   SI  NO GAIRE    Sap nedar ?   SI  NO   Es fatiga fàcilment ? SI  NO    

OBSERVACIONS ____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

CERTIFICAT D'APTITUD FINAL ( signat pel pare, mare, tutor o pel metge ) 
 

En / Na ___________________________________________  certifica que l'infant _______________________________________  

ha estat protegit amb les vacunes assenyalades en la normativa vigent. 

 

El Dr. _________________________________, llicenciat en Medicina i Cirurgia col·legiat núm. ___________ certifica que 

l'infant ___________________________________ ha estat protegit amb les vacunes assenyalades en la normativa 

sanitària vigent, i fa constar que l'ha reconegut amb el següent resultat: _________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________  

 
( signatura del metge, pare, mare o tutor ) 

 
Vallirana a _______ de____________________  de  2017 

 
DRETS D’IMATGE 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per 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, la direcció d’aquest 
centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a poder publicar fotografies o vídeos on 
apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables, en els diferents medis de comunicació en què es 
mou l'entitat (Blog del casal, publicacions de l’àmbit educatiu i de lleure, cartells, etc.) 
 
Si    No    autoritzo la dita entitat a administrar les imatges dels meu fill/a. 

 
( signatura del pare/mare/tutor ) 

 
Vallirana a _______ de____________________  de  2017 

 
*NOTA: El certificat d'aptitud final és obligatori que el signin els pares o el metge, només amb un és suficient. 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Grup d'esplai Parròquia de Vallirana i l’Escola Verge 
del Roser informen que les dades personals obtingudes mitjançant la complementació d’aquest document seran incorporades al nostre arxiu, que  
té com a finalitat la coordinació de les activitats i la prevenció de situacions que puguin afectar a la salut dels participants. Pot exercitar els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la Llei dirigint-se a la seu de l'Esplai de Vallirana, Carrer Sant Mateu 5-6 de Vallirana 


