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INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2018 

ESCOLA LES AIGÜES CARDEDEU         
 
 
_____________________________________________________________________    _____________________   
Nom de l’Escola on ha anat durant el curs 2017/2018                                                                            Curs que ha fet al 2017/2018    

 
_________________________________________________________    _________________________________________     __ __ / __ __ / __ __       _____ 
Cognoms                                                                                                                              Nom                                                                                                 Data de Naixement                 Edat 

 
____________________________________________       __________________________________________________________ 
Adreça, Població i C.P.                                                                                                                                     E-mail 

 
_________________________     ____________________________     _______________________     ____________________     _______________________ 
Telèfon Casa                                            Nom Mare/Tutora                                           Telèfon mòbil                                       Nom Pare/tutor                            Telèfon mòbil Pare 

 
 

____ ____ ____ ____  / ____ ____ ____ ____  / ____ ____ ____ ____  / ____ ____  / ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
                                    IBAN                 Entitat                    Oficina                      Dígit control                             Número de compte / llibreta 
 

MARCAR AMB UNA CREU EN ELS QUADRES DE LES SETMANES I HORARIS EN QUE ES MATRICULEN 

SETMANES Piscina Excursió 7:30-9:00 8:00-9:00 17.00-18.00 9:00-13:00 9:00-15:00 9:00-17:00 
Del 25 de juny al 29 de juny 1 - □ 7,50 □ 5,00 □ 5,00 □ 40,00 □ 85,00 □ 95,00 
Del 02 de juliol al 06 de juliol 1 1 □ 7,50 □ 5,00 □ 5,00 □ 52,50 □ 97,50 □ 107,5 
Del 09 de juliol al 13 de juliol 1 - □ 7,50 □ 5,00 □ 5,00 □ 40,00 □ 85,00 □ 95,00 
Del 16 de juliol al 20 de juliol 1 1 □ 7,50 □ 5,00 □ 5,00 □ 52,50 □ 97,50 □ 107,5 
Del 23 de juliol al 27 de juliol 1 - □ 7,50 □ 5,00 □ 5,00 □ 40,00 □ 85,00 □ 95,00 
Del 30 de juliol al 03 d’agost 1 - □ 7,50 □ 5,00 □ 5,00 □ 40,00 □ 85,00 □ 95,00 

Preu tot el casal  
□ 42,75 □ 28,50 □ 28,50 □ 251,75 □ 508,25 □ 565,25 

Una nit al casal 27 de juliol □ 12,50 De les 20.00 h. del 20/7  les 10.00 del 21/7. Han de portar el sopar de casa. 

 

LES FAMÍLIES QUE NO SIGUIN SÒCIES DE LES AFA O AMPA DE LES ESCOLES TINDRAN UN RECÀRREC DEL 5% EN ELS PREUS SETMANALS 
 

Talla per la samarreta: (Marcar-ho els dies de la matriculació ja que es disposarà de totes les talles). En el cas de 
matriculacions posteriors a la data indicada donarem la talla estàndard corresponent a l'edat de l’alumne. Un cop donada 
la samarreta no es podrà fer cap canvi de talla. 
 

Sí tinc un altre fill/a que es matricula al casal. Indicar el seu Nom i Cognoms  _____________________________________________ 
 
 
 

IMPORT RESERVA:        ____________ , ____ 
En el cas de comunicacions d’anul·lacions d’inscripcions, sempre que siguin notificades abans del 1 de juny, es retornarà l’import abonat. 
Per comunicacions de no assistències posteriors a aquesta data, o en no assistències a qualsevol servei i per qualsevol causa, no es 
retorna cap import. 

 
 

AUTORITZACIONS  
 

El Senyor/a____________________________________________________ amb DNI__________________________ pare/mare/tutor del nen/a 
 

________________________________ , l’autoritza: 

a participar en el Casal d’estiu 2018 que el Centre Català d’Educació Menjadors Escolars organitza a l’Escola. Que coneix tota la 

normativa de funcionament i la programació d’activitats que es fan dintre de l’escola i les sortides que es fan fora de l’escola 

(sortides, excursions i /o piscines), estant d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, podent agafar, si s’escau, transport pel seu 

trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, 

en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa. També 

autoritza a l’enviament d’informació a la seva adreça de correu i a la cessió de les dades, d’acord amb la llei orgànica 15/1999 del 

13 de desembre de protecció de dades personals. 

Signatura del pare/mare/tutor: 

 

 

A que la nostra Entitat prengui imatges i vídeos del meu fill/a menor d’edat amb la finalitat que puguin ser divulgades mitjançant el 
blog i web del casal d’estiu. Aquestes dades passaran a formar part del fitxer del Centre Català d’Educació Menjadors Escolars sl. 
 

      Signatura del pare/mare/tutor: 

 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades i les del seu tutelat seran incorporades en un fitxer automatitzat sota 
la responsabilitat de CENTRE CATALÀ D’EDUCACIÓ MENJADORS ESCOLARS, S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè 
i el seu tutelat. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció PLA DE FORNELLS 29 LOCAL 08042 BARCELONA. 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu tutelat no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que 
tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les dues parts. Mitjançant la meva signatura deixo constància de l’acceptació de tot allò exposat 
anteriorment en aquest document i que sóc coneixedor/a dels nostres drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

A OMPLIR PER L’ENTITAT 
 

Data ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 
 

Núm. d’Inscripció:     __________ 
 

ID Alumne:                  __________ 
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INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2018  

ESCOLA LES AIGÜES CARDEDEU   
És obligatori grapar a aquest full: 
 Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària o de l’assegurança mèdica privada. 
 Fotocòpia del llibre de vacunacions. 
 Els certificats mèdics d’al·lèrgies  i/o intoleràncies si s’escau. 
 

_____________________________________________________    ______________________________   _______ 
 Nom de l’Escola on ha anat durant el curs escolar 2017/2018                         Curs Escolar que ha fet al 2017/2018             Edat 

 
___________________________________________________    _________________________________________ 
 Cognoms                                                                                                               Nom                                              

 
_______________________________________________________________________________________________ 
Adreça, Població i C.P. 

 
 
_________________________     ____________________________     _______________________     ____________________     _______________________ 
Telèfon Casa                                            Nom Mare/Tutora                                           Telèfon mòbil                                       Nom Pare/tutor                            Telèfon mòbil Pare 

 

MARCAR AMB UNA CREU EN ELS QUADRES DE LES SETMANES I HORARIS EN QUE ES MATRICULEN 

SETMANES Piscina Excursió 7:30-9:00 8:00-9:00 17.00-18.00 9:00-13:00 9:00-15:00 9:00-17:00 
Del 25 de juny al 29 de juny 1 - □  □  □  □  □  □  
Del 02 de juliol al 06 de juliol 1 1 □  □  □  □  □  □  
Del 09 de juliol al 13 de juliol 1 - □  □  □  □  □  □  
Del 16 de juliol al 20 de juliol 1 1 □  □  □  □  □  □  
Del 23 de juliol al 27 de juliol 1 - □  □  □  □  □  □  
Del 30 de juliol al 03 d’agost 1 - □  □  □  □  □  □  

Tot el casal  □  □  □  □  □  □  

Una nit al casal 20 de juliol □  De les 20.00 h. del 20/7  les 10.00 del 21/7. Han de portar el sopar de casa. 
 
 

DADES MÈDIQUES I ALTRES A TENIR EN COMPTE  
                                                                                                             Marcar la creu de SI en cas afirmatiu o NO si és negatiu 

És al·lèrgic a algun Medicament?    Especificar:  
 SI NO   

És al·lèrgic a algun Aliment? (1)   Especificar:  
 SI NO   

Té grau de discapacitat reconeguda? (2)   Especificar: % Grau discapacitat                Tipus:  Física, Auditiva, Visual, Psíquica, Mental 
 SI NO   

Sap Nedar?   Especificar:  
 SI NO   

Altres a destacar (3)   Especificar:  
 

(1) Caldrà adjuntar certificat mèdic si es queda al menjador / (2) Adjuntar documents acreditatius / (3) Comentar qualsevol aspecte que creguin que hem de tenir en compte. 
 

AUTORITZACIONS  
 

El Senyor/a____________________________________________________ amb DNI__________________________ pare/mare/tutor del nen/a 
 

________________________________ , l’autoritza: 

a participar en el Casal d’estiu 2018 que el Centre Català d’Educació Menjadors Escolars organitza a l’Escola. Que coneix tota la 

normativa de funcionament i la programació d’activitats que es fan dintre de l’escola i les sortides que es fan fora de l’escola 

(sortides, excursions i /o piscines), estant d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, podent agafar, si s’escau, transport pel seu 

trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, 

en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa. També 

autoritza a l’enviament d’informació a la seva adreça de correu i a la cessió de les dades, d’acord amb la llei orgànica 15/1999 del 

13 de desembre de protecció de dades personals. 

Signatura del pare/mare/tutor: 

 

 

A que la nostra Entitat prengui imatges i vídeos del meu fill/a menor d’edat amb la finalitat que puguin ser divulgades mitjançant el 
blog i web del casal d’estiu. Aquestes dades passaran a formar part del fitxer del 
Centre Català d’Educació Menjadors Escolars sl. 

      Signatura del pare/mare/tutor: 

 
A què el seu fill surti sol del casal quan acabi l’horari en que està matriculat.   
(No signar si no voleu que surti sol de l’escola)        
 

Signatura del pare/mare/tutor: 
 
 

PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades i les del seu tutelat seran incorporades en un fitxer automatitzat sota 
la responsabilitat de CENTRE CATALÀ D’EDUCACIÓ MENJADORS ESCOLARS, S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè 
i el seu tutelat. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció PLA DE FORNELLS 29 LOCAL 08042 BARCELONA. 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu tutelat no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que 
tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les dues parts. Mitjançant la meva signatura deixo constància de l’acceptació de tot allò exposat 
anteriorment en aquest document i que sóc coneixedor/a dels nostres drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

Enganxeu la 
 

FOTOGRAFIA 
MIDA CARNET 

A OMPLIR PER L’ENTITAT 
 

Núm. d’Inscripció:     _________ 
 

ID Alumne:                 _________               
__________ 

 

 


