
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2022 

CENTRE CÍVIC LA SEDETA 

DADES PERSONALS DE L’INFANT 

Nom: ............................................................... Cognom: ......................................................... 

Data naixement: ...................................................Edat: ....................................................... 

Nom del pare/mare/tutor: ................................................................................................. 

Telèfon 1: ............................................. pertany a ......................................................................... 

Telèfon2: .......................................... pertany a ............................................................................. 

Adreça:.................................................................................................................................................. 

Població: ................................................................. CP: ................................................................... 

Mail: ...................................................................................................................................................... 

Centre educatiu: ........................................................................Curs: .......................................... 

Domicili Habitual:  Familiar      Residència       Altres Quin?.......................................... 
 

 

DATES I TORNS D’INSCRIPCIÓ  
9h a 13h: 70€, 9h a 15h (amb dinar): 124€, 9h a 17h: 138€  
8h a 9h: 15€ (setmanal) 

HORARI TORN 1 

Del 27 de 

juny a l’1 de 

juliol 

TORN 2 

Del 4 al 8 de 

juliol 
 

TORN 3 

De l’11 al 15 

de juliol 

 

TORN 4 

 Del 18 al 22 

de juliol 

 

TORN 5 

Del 25 al 29 

de juliol 

 

8h a 9h 
(Acollida matinal) 

     

9h a 13h      

9h a 15h 
(amb dinar) 

     

9h a 17h      



 

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:  

● Fotografia de carnet  

 

● Fotocòpia de la targeta sanitària  

 

● Fotocòpia del carnet de vacunes 

 

● Fotocòpia del DNI mare/pare/tutor  

 

● 20€ de matrícula (efectiu) 

 

● Rebut de pagament quota total 

 

 
 

 

DADES MÈDIQUES DE L’INFANT 

Malalties patides SI NO OBSERVACIONS 

Varicel.la SI NO  

Xarrampió SI NO  

Altres SI NO  

Malalties cròniques SI NO  

Diabetis SI NO  

Epilèpsia SI NO  

Malalties del cor SI NO  

Asma SI NO  

Alteracions sanguínies SI NO  

 

Altres........................ 

 

SI NO  

Al.lèrgies o intoleràncies SI NO  

Aliments SI   

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  



Animals SI NO  

Medicaments SI NO  

 

Altres....................... 

 

SI NO  

Té problemes a la vista? SI NO  

Té problemes a l’oïda? SI NO  

Porta les vacunes al dia? SI NO  

Es fatiga facilment? SI NO  

Es mareja amb facilitat? SI NO  

Té enuresi diürna? SI NO  

Té alguna necessitat educativa especial? SI NO  

Té el carnet de discapacitat? SI NO En cas de que si, cal 

entregar una còpia.  

Última operació o accident:  

Pateix alguna malaltia  actualment? SI NO  

Requereix medicació? SI  NO  

Informació adicional:  

Règims i dietes  

Segueix algun regim alimentari especial? Quin? 

 

SI  NO  

Indica qualsevol informació addicional a 

tenir en compte per part de l’equip 

educatiu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA SAMARRETA DEL CASAL D’ESTIU 2021 

Les samarretes les utilitzarem dos dies a la setmana.  

Els dimarts per anar a la piscina i els dijous per l’excursió 

 

NOM COMPLET:  

Import samarreta: 4€ 

Indica quantes samarretes i de quina talla voleu reservar. 

Nº de samarretes:  

Talla 3-4 (98-104 cm)  

Talla 5-6 (110-116 cm)  

Talla 7-8 (122-128 cm)  

Talla 9-11 (134-140 cm)  

Talla 12-14 (152-164 cm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 



 

AUTORITZACIONS 

Jo.................................................................................................amb DNI....................................................... 
Certifico  que:   

      Conec la normativa i accepto les condicions del Casal d’Estiu, organitzat per IQEMBU 
S.L i, conseqüentment, autoritzo al meu fill/a a participar de totes les activitats,  incloses 
les sortides i aquelles que es desenvolupin fora de les instal·lacions de l’entitat.  

     Les dades mèdiques anteriorment especificades són correctes quedant, per tant, 
lliures de  tota responsabilitat l’equip pedagògic de qualsevol error d’aquestes. 
Tanmateix la persona  sotasignant fa extensiva aquesta autorització a les decisions 
medico - quirúrgiques que fossin  necessàries adoptar en situació d’extrema urgència, 
sota la direcció facultativa adequada.  

     Autoritzo i dono consentiment a la presa d’imatges i la publicació de les mateixes 
en  materials de promoció i difusió D’iniciatives i programes de l’infant 
_________________________________________________________ en les activitats que es realitzin 
durant el Casal. Les esmentades fotografies passaran a formar  part de l’arxiu 
d’iniciatives i programes i podran ser utilitzades exclusivament en documents 
de  l’entitat.  

“Segons el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de  Caràcter 
Personal (LOPD) l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web  i els que ens enviï 
a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal i como vostè ens les cedeix,  a la nostra base de dades 
personal. IQEMBU S.L  és la responsable d’aquesta base de dades. Les  seves dades seran utilitzades per a la prestació dels 
serveis que ens sol·licita i per enviar-li informació sobre  les nostres activitats a través del correu electrònic o direcció 
postal. En tots els casos, se li reconeixen els  drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i 
oposició en els termes previstos en  l’ordenament i, en especial en la LOPD y en la LSSI . Per exercitar els mencionats drets 
pot dirigir-se per escrit  a Iniciatives i Programes S.L Av Roureda, 63-65, 08840 Viladecans, contactar por telèfon al 93 
637 2111 o  enviar un correu electrònic a casalinfantil@sedeta.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” en  l’assumpte” 

 

Signatura pare/mare/tutor:  

 

A ____________________________________ , _______ de ________________________ 20__  
 

 
 

 

 

 
  

 
  

 
  

mailto:casalinfantil@sedeta.com


 

 

AUTORITZACIÓ PER MARXAR  SENSE EL TUTOR LEGAL i ACOMPANYAT D’UN/A ALTRA 

PERSONA. CAL ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI DE LES PERSONES AUTORITZADES. 

Jo …………………………………………………………………..(pare, mare o tutor legal) amb DNI 

núm:……………...…………… autoritzo al meu fill/a .......................................................................... a 

marxar del Casal  d’estiu  La Sedeta  amb: 

En/na..........................................................................................................................amb 

DNI..............................................durant el casal d’estiu 2022 del centre cívic la Sedeta. 

En/na..........................................................................................................................amb 

DNI..............................................durant el casal d’estiu 2022 del centre cívic la Sedeta. 

En/na..........................................................................................................................amb 

DNI..............................................durant el casal d’estiu 2022 del centre cívic la Sedeta. 

  

Signatura del pare, mare o tutor legal i data.                                           

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL DEL CASAL D’ESTIU 2022. 

Jo ……………………………………………………………………………(PARE/MARE O TUTOR LEGAL) amb DNI 

núm:……………...…………… autoritzo al meu fill/a .......................................................................... a 

marxar sol del Casal  d’estiu  2022 del  27 de juny al 29 de juliol.  

Signatura del pare, mare o tutor legal i data.                            


