
 

 
ESCOLA SALUDABLE - Avinguda Diagonal, 468, 6è A (08006) Barcelona / som@escolasaludable.cat 

 

ESCOLA CEIP SANT JOSEP EL PI 

DADES DE L'INFANT 

COGNOMS…………………………………………………................ 

NOM……………………………………………………………............ 

CURS…………….DATA NAIXEMENT……………………….......... 

ESCOLA…………………………………………………………......... 

DADES FAMILIARS 

NOM i COGNOMS (mare/pare/tutor-a)…………………………………………………………...... 

DNI……………………..….ADREÇA………………………………………………….. 

CP……………………..POBLACIÓ……………………………………………………. 

PROVÍNCIA……………………………………………………………………………... 

TELÈFON 1………………………………………..……………………………………. 

TELÈFON 2……………………………………………………………………………... 

TELÈFON 3………………………………….…….……..…………………………...... 

E-MAIL……………………………………………………………………..................... 

 

  

FOTO 

CARNET 
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DADES MÈDIQUES DE L'INFANT 

PATEIX ALGUNA AL·LÈRGIA? Sí….. / No…..       Ingesta ….. / Tacte….. 

Quina?…………………………………………………………………………………… 

PATEIX ALGUNA INTOLERÀNCIA? Sí….. / No…..   

Quina?…………………………………………………………………………………… 

PATEIX ALGUNA MALALTIA? Sí….. / No…..   

Quina?…………………………………………………………………………………… 

PREN ALGUN TIPUS DE MEDICACIÓ? Sí….. / No…..   

Quina?…………………………………………………………………………………… 

PATEIX MAREJOS A L'AUTOCAR? Sí….. / No…..   

Tractament………………………..…………………………………………………… 

ALTRES DADES D'INTERÈS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

SOL·LICITUD DE BECA 

Ajut pel casal Sí……..Motius……………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………..... 

............................................................................................................................... 
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INSCRIPCIÓ (marcar amb una creu («X») la modalitat escollida) 

Complet (09-
17h) 

Matí i tarda 
sense 

menjador 
(09-13h / 15-

17h) 
 

Matí i 
menjador 
(09-15h) 

Matí 
(09-13h) 

 

Acollida 
(08-09h) 

MODALITAT 

SETMANA 

     SETMANA 1 
(26/06 - 30/07) 

     SETMANA 2 
(03/07 - 07/07) 

     SETMANA 3 
(10/07 - 14/07) 

     SETMANA 4 
(17/07 - 21/07) 

     SETMANA 5 
(24/07 - 28/07) 

 

A partir de la 2a set. inscrita un 5% de descompte per germà en el cost 

d’aquest: 

1) Germà/na al Casal: SI…./NO….  

Nom i Cognom…...……………………...................................................Curs:........ 

2) Germà/na al Casal: SI…./NO….  

Nom i Cognom…...…………..........................................………….........Curs:........ 

 

AUTORITZACIONS 

Autoritzo que en cas de tractament mèdic durant les hores de casal, el monitor/a 

responsable del meu fill/a pugui aplicar el tractament sota els paràmetres que el metge 

indica. Per aquest motiu, com a responsable legal del meu fill/a, hem faig responsable 

d'adjuntar la prescripció mèdica del tractament i els elements necessaris per aplicar-lo.   

SÍ …… / NO ….. 

 
Autoritzo que en cas d'accident del meu fill/a i en absència dels tutors/es legals, els 

professionals del casal puguin prendre les decisions medicoquirúrgiques que sigui 

necessari adoptar, sempre sota la pertinent direcció facultativa.   SÍ …… / NO ….. 

 

Autoritzo que el meu fill/a rebi petites cures com analgèsics, antipirètics i 

antiinflamatoris, de formulació infantil i que es lliuren sense recepta, per part dels 

dirigents del casal i en cas de que no s'hagi advertit sobre la seva intolerància.    

SÍ …. / NO …. 
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Autoritzo que el meu fill/a gaudeixi de l'activitat de piscina fent-me responsable de 

notificar als responsables del casal quelcom rellevant a tenir en compte en l'activitat de 

piscina (taps a les orelles, nivell de natació, etc.)   SÍ …. / NO ……  

Informació d’interès………………………………………….................................................. 

 

Autoritzo que el meu fill/a assisteixi a les excursions del Casal. SÍ …. / NO …… 
 

Drets d'imatge 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquestes activitats demana el consentiment 

als pares o tutors legals per poder publicar fotografies i/o filmacions on apareguin els 

seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.  

 
Autoritzo …..   No autoritzo ….. que el meu fill/a sigui enregistrat en fotografies i/o 

vídeos que es realitzin al casal amb la finalitzat d'exposar-les al blog1 i/o utilitzar-les 

per a les activitats programades.  

 

 

He rebut el planing de les activitats i tota la informació necessària, per 

tant, autoritzo al meu fill/a a assistir al casal organitzat per Escola 

Saludable en els termes acordats anteriorment. 

 

Firma i DNI                                               ……../………./201……. 

 

 

                                                           
1 http://escolasaludable.cat/ 

http://escolasaludable.cat/

