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FORMULARI D´INSCRIPCIÓ PER DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ 

DADES PERSONALS 

Nom i cognom nen/a  Curs: 

Escola  

Adreça   

Població  

Telèfon de contacte  

Mail  

 

CONSIDERACIONS MÉDIQUES 

 

 

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES 

 

 

ALTRES OBSERVACIONS 

 

 

INDICA SERVEI 

SERVEI CASALET HORARI PREU soci PREU no 

soci 

 (X) 

Matí 9.00-13.00h 8,00€ 12,00€  

Matí + Menjador (servei carmanyola) 9.00-15.00h 12,00€ 16,00€  

Matí + Menjador (Bugui-bugui) 9.00-15.00h 15,50€ 19,50  

Matí + Menjador (Tàvit) 9.00-15.00h 15,50€ 19,50  

Matí + Menjador (servei carmanyola) + Tarda 9.00-16.30h 15,00€ 19,00€  

Matí + Menjador (Bugui-bugui) + Tarda 9.00-16.30h 18,50€ 22,50€  

Matí + Menjador (Tàvit) + Tarda 9.00-16.30h 18,50€ 22,50€  

Mati + Tarda 
9.00-13.00 i 

15.00-16.30h 

11,00€ 15,00€  
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Els serveis es faran amb un mínim de 5 nens/es 

Preu soci vàlid per totes les AMPA´s, AFA´s de les escoles de Cardedeu 

 

SERVEI 

ACOLLIDA 

HORARI (X) SERVEI 

ACOLLIDA 

HORARI (X) 

MATÍ 

7.30-8.00 (1.25€)  

TARDA 

16.30-17.00 (1.25€)  

8.00-8.30  (1.25€)  17.00-17.30 (1.25€)  

8.30-9.00  (1.25€)  17.30-18.00 (1.25€)  

Els serveis es faran amb un mínim de 5 nens/es 

Preu soci vàlid per totes les AMPA´s, AFA´s de les escoles de Cardedeu 

FORMULARI D´AUTORITZACIONS PER DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

 

 

CONFIDENCIALITAT DE DADES 

 

 

El Teu Temps sol·licita als alumnes dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de 

poder realitzar la matrícula, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació 

vigent en cada cas.  

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de la pròpia empresa, d'acord amb la 

legislació o normativa vigent en cada cas.  

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com 

la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes 

dades.  

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD  

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a la pròpia escola, indicant clarament en l'assumpte: 

Tutela de Drets LOPD.  
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AUTORITZACIÓ D’ IMATGE 

 

Les AMPA del CEIP DOLORS GRANÉS i Temps Teu. disposen a Internet de la Web on informa i fa difusió 

de les seves activitats. En aquesta pàgina Web es poden publicar imatges on apareixen, individualment o en 

grup, alumnes realitzant les mencionades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en 

l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret al honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció l’AMPA. I Temps Teu prega el consentiment als 

pares o tutors legals per poder publicar fotografies tant en les mencionades Webs com en els mateixos 

centres o centres adscrits, on surtin els seus fills o filles i on aquests o aquestes siguin clarament 

identificables.  

Jo, .............................................................................. amb DNI: ....................................... pare/mare/tutor de 

l’alumne..........................................................................................................de 

l’escola…………………………………AUTORITZO a que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en 

fotografies corresponents a activitats organitzades per les AMPA del CEIP DOLORS GRANÉS i Temps Teu 

publicades a les pàgines Web i en els centres.  

 

Signatura ................................................................ 

A Cardedeu dia ..........de ........................ de 2015/16 

 

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS, DESPLAÇAMENTS I ACTUACIONS EN CAS D’URGÈNCIA 

 

Jo, .............................................................................. amb DNI: ....................................... pare/mare/tutor de 

l’alumne.......................................................................................................de 

l’escola......………………………………… autoritzo al meu fill/a a participar de les activitats organitzades per 

Temps Teu, així com a prendre decisions per part del seu personal en cas d’extrema urgència.  

I perquè així consti signo l’autorització.  

 

Signatura .............................................................. 

A Cardedeu dia ..........de ........................ de 2015/16 
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AUTORITZACIÓ SERVEI CARMANYOLA 

 

Jo, ................................................................. amb DNI: .............................., com a pare/mare/tutor de 

l´alumne ......................................................... de l´escola ........................................................... 

dono conformitat en cas de fer us del servei de dinar amb carmanyola amb aliments preparats de casa, sóc 

el responsable tant de la qualitat com de la quantitat del menjar que hi hagi dintre de la carmanyola 

 

Signatura ......................................... 

A Cardedeu dia ..........de ........................ de 2015/16 

 

 

AUTORITZACIÓ SORTIDES 

 

 

En/na  _____________________________ amb DNI/NIE/passaport  ________________________ 

i com a pare/mare/tutor legal del alumne/a __________________________ del curs__________ de l´escola 

______________________________ 

 

AUTORITZO  

Que el meu fill/a surti per la vila de Cardedeu d´excursió a peu durant el dia de lliure disposició 8 de febrer 

2016 en companya de les monitores i segons la seva consideració. 

 

 

_________________________ 

     (signatura mare/pare/tutor legal) 

A Cardedeu dia _____ de _______________ de 2016 

 

 


