
Casal d'Estiu 2018 "UN ESTIU PER DESCOBRIR"
Escola ANTONIO MACHADO

1r cognom 2n cognom Nom Data naixement Curs Escolar Cursat

Nom de la mare _____________________________________Telèfon______________________________________
Nom del pare     _____________________________________Telèfon______________________________________
Adreça _____________________________CP_________Població__________________________________
Telèfon fix _______________________ Correu @__________________________________________________
Altres telèfons _________________________________________________________________________________

 FITXA INSCRIPCIÓ
 FOTOGRAFIA
 FOTÒCOPIA CATSALUT
 FOTOCÒPIA VACUNES
 COMPROVANT DE PAGAMENT

DOCUMENTS A ADJUNTAR

SALUT

 CASAL SENCER (25 DE JUNY - 20 JULIOL)

 QUINZENA
 1ª (25 JUNY - 6JULIOL)
 2ª (9 JULIOL - 20 JULIOL)

 SETMANA
 1ª (25 JUNY - 29 JUNY)
 2ª (2 JULIOL -6 JULIOL)
3ª (9 JULIOL - 13 JULIOL)
 4ª (16 JULIOL - 20 JULIOL)



 MENJADOR. Quins dies?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ACOLLIDA:
 MATÍ  (8:00 a 9:00h)
 TARDA (17:00 a 18:00h)

* El servei d'acollida s'oferirà en funció del nombre d'infants que el
demanin



MODALITAT DE SERVEI (marcar amb una x l'opció que necessiteu)

Pateix alguna malaltia (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, etc)?
____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Estat actual____________Té problemes amb la vista o l’oïda? Quins? ___________________________________________
Té alguna discapacitat  No  Sí. De quin tipus?  física  psíquica  sensorial. Quina? __________________________

_________________________________________________________________________________________________
Té algun problema de mobilitat? _________________________________________________________________________
Té alguna dificultat motriu (peus plans, etc)?  No  Sí. Quina? ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Es fatiga fàcilment?  No Sí Sap nedar?  No  Sí ____________________________________________________
Pren alguna medicació especial?  No  Sí. Quina i administració. _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Menja:  de tot  algunes coses Quantitat:  molt  poc
Segueix algun règim especial?  No  Sí. De quin tipus? _____________________________________________________

OBSERVACIONS
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



AUTORITZACIÓ

FULL D'AUTORITZACIÓ D'IMATGE

L'infant marxarà sol/sola  No  Sí En el cas que el vingueu a recollir, qui ho farà?
Nom _______________________________________________________________________________________________
Vinculació Familiar (avis, tiets, germans,...) ____________________________________ DNI _________________________
Nom _______________________________________________________________________________________________
Vinculació Familiar (avis, tiets, germans,...) ____________________________________ DNI _________________________

AUTORITZACIÓ SORTIDA

En/na ______________________________________________________________ amb DNI ________________________

com a  Pare  Mare  Tutor d'en/ de na _______________________________________________________________

l’autoritzo a participar en l’activitat del casal d'estiu 2018 gestionat per AEILL.

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema  Urgència,

i sota la direcció facultativa adequada.

___________________ a______ de ____________ de 2018

SIGNATURA del pare/mare/tutor

Per tal de poder fer fotos dels vostres fills/es i d’acord amb la legislació vigent cal que ompliu la següent autorització.
En cas de no ser signada entenem que no autoritzeu a fer fotografies en les que aparegui el vostre fill/a durant les
activitats.

AUTORITZACIÓ PATERNA

En/ Na ________________________amb DNI________________________ i com a pare/mare/tutor del menor
____________________________________________________________________________________________________

autoritza  a l'associació AEILL d’acord amb el que s’estableix a la llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor per tal que puguin realitzar la
captació, reproducció i publicació, única i exclusivament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, de la imatge
del nostre fill/a en les estades i activitats que organitza l'associació AEILL i sempre que respectin  de forma estricta el seu
honor i intimitat.

També cedeix a l'AEILL el dret a cedir les imatges a l'escola, a l'AFA i a penjar-les en el blog d'estiu.

___________________ a______ de ____________ de 2018

SIGNATURA del pare/mare/tutor


