
FITXA D’INSCRIPCIÓ 
CASAL ESTIU 2021

 

 

Dades del nen/nena:
Cognoms i nom:                                                         

            Foto
DNI/NIF Tarjeta sanitària:

Població: Nacionalitat:

Adreça: Codi postal

Data de naixement: Municipi de naixement: País de naixement:

Telèfons de contacte:

Correu electrònic:

Curs que ha fet durant el 2020-21:
 P-2     P-3      P-4      P-5
 1r de primària    2n de primària     3r de primària      4t de primària
 5è de primària    6è de primària  
 1r d’ESO    2n d’ESO     3r d’ESO      4t  d’ESO

Setmanes que participarà al casal:
 Setmana del 28 juny al 2 de juliol 
 Setmana del 5 al 9 de juliol
 Setmana del 12 al 16 de juliol
 Setmana del 19 al 23 de juliol
 Setmana del 26 al 30 de juliol

Té germans que participen al Casal:
 Sí          No

Qui? 

Necessitarà servei de bon dia:
 Sí          No
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Servei de menjador:
 Setmana del 28 juny al 2 de juliol 
 Setmana del 5 al 9 de juliol
 Setmana del 12 al 16 de juliol
 Setmana del 19 al 23 de juliol
 Setmana del 26 al 30 de juliol
 Esporàdic

Informació sanitària bàsica:
Al·lèrgies o malalties?*        Sí    No

Quines?   

Pren algun medicament?*   Sí    No

Quin?   

Té alguna intol·lerància alimentària?   Si    No

Quina?   

*En cas de malalties cal adjuntar informe mèdic i pla d’actuació i recepta mèdica per 
poder administrar medicaments.

Autoritzacions:
El meu fill/a pot participar a qualsevol activitat que 
programi el casal, ja sigui a les instal·lacions de l’Escola 
com als voltants, en companyia dels monitors/es    

 Sí   No

El meu fill/a pot participar a les  sortides que organitza 
l’equip del casal d’estiu   

 Sí   No

El meu fill/a pot anar en els transports necessaris per fer 
les sortides

 Sí   No

El meu fill/a pot anar en bicicleta  Sí   No

El meu fill/a pot patinar amb patins o patinet  Sí   No
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El meu fill/a pot sortir a les fotografies i vídeos que es 
realitzin durant el Casal d’Estiu per ús exclusiu de l’Escola i
per la guia d’activitats d’estiu de l’Ajuntament

 Sí   No

El meu fill/a pot marxar sol a casa (només els majors de 9 
anys)

 Sí   No

El meu fill/a sap nedar  Sí   No

El meu fill/a es pot banyar a la piscina gran  Sí   No

El meu fill/a es pot banyar a la piscina petita  Sí   No

En/na............................................................. amb DNI ..............................
autoritzo com a mare/pare/tutor/tutora, el nen/a ........................................
a  assistir  al  Casal  d’Estiu  que  organitza  l’Escola  l’Avet  Roig  en  les
condicions establertes. 
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques
que  siguin  necessàries  d’adoptar  en  cas  d’extrema  urgència  sota  la
direcció facultativa.

He llegit i accepto les condicions d’inscripció del Casal d’Estiu.

En/Na (nom i cognoms)     

Sant Celoni, a  de  de  

Signat,
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L’ingrès del Casal d’Estiu 2021 es farà en el número de compte:

ES92 0182 0845 1301 0152 7638

• En fer l’ingrès s’ha d’especificar el nom i cognom de cada 
participant.

• Període per fer el pagament: 24 de maig a l’11 de juny.

• És imprescindible el pagament corresponent dins el període 
esmentat per poder assistir al Casal.

• El càlcul de l’import es farà de forma individualitzada. S’enviarà 
via mail quan rebem aquest full d’inscripció.

En nom de l’Escola tractem la informació que ens heu facilitat amb l’objectiu de mantenir una comunicació
entre la família i l'Escola i, com a pares/mares o tutors legals, de l'escolarització dels seus fills, oferir els
serveis de l'Escola així com realitzar la facturació d'aquests, poder fidelitzar-vos com a família de l'Escola i
convidar-vos a activitats  que organitza o participa l'Escola.  La base jurídica del  tractament  es la  Llei
Orgànica d’Educació de 2006 (LOE) pel tractament de les dades en l’exercici de la funció educativa. Les
dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació durant els anys necessaris
per complir  amb les obligacions legals.  Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos que
existeixi una obligació legal  o sigui  de vital importància per l'interès de l'alumne/a (per exemple,  i  no
exclusivament, de dades de salut o relatives a malalties i intoleràncies o al·lèrgies de l'alumne/a en cas de
resultar accidentat i requerir assistència mèdica, de cessió de dades acadèmiques en casos d’informes
per trasllat a un altre centre educatiu, etc). Teniu dret a obtenir informació sobre si l'Escola L’Avet Roig
S.L.  està  tractant  les  vostres  dades  personals  i,  per  tant,  dret  a  accedir  a  aquestes,  rectificar-les  o
sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.  Des de l'Escola ens comprometem a
adoptar  totes  aquelles  mesures  tècniques  i  organitzatives  necessàries  per  tal  d'assegurar  la
confidencialitat i seguretat adequades de les dades personals, fins i tot a impedir el seu accés o ús no
autoritzat de les esmentades dades i de l'equip o equips utilitzats en el seu tractament.

Disposeu de més informació a la nostra web https://www.avetroig.com/rgpd/politica-de-privacitat/

https://www.avetroig.com/rgpd/politica-de-privacitat/
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