
TOTAL 

 

 

Nom: _____________________ Cognoms: _______________________ 

Naixement: ______/______/_______ Curs: ______________________ 
Adreça: ________________________ nº_____ pis/porta ___________ 

Telèfon: ___________________ Localitat: ______________________  

Codi postal: ________ Província:_______________________________ 

Nom i cognoms (Pare): _______________________________________ 

DNI (Pare): _________________ Telèfon contacte: ________________ 

Nom i cognoms (Mare): _______________________________________ 

DNI (Mare): ________________ Telèfon contacte: ________________ 

Correu electrònic: __________________________________________ 

La samarreta es donarà a l’infant si es fa la inscripció dins del termini preestablert. 

Encercleu la talla de samarreta pel vostre fill/a.  

3-4     5-6     7-8     9-10     11-12     S     M     L 

Caldrà marcar amb una X els torns als quals el vostre fill/a assistirà 

           Període 
 

Assistència 
 
      Menjador 

 
Acollida 

1a setmana: del 25/06 al 28/06    

2a setmana: del 01/07 al 05/07    

3a setmana: del 08/07 al 12/07    

4a setmana: del 15/07 al 19/07    

5a setmana: del 22/07 al 26/07    

6a setmana: del 19/08 al 23/08    

7a setmana: del 26/08 al 30/08    

   8a setmana: del 02/09 al 06/09    

g    

SUMA FINAL ________________________  

En/na ______________________________ (Pare, mare, tutor/a) amb DNI 

___________ autoritzo al meu fill/a ____________________ a participar a les 

activitats i sortides que es duran a terme al Casal d’Estiu de l’Escola La Noguera, 

realitzades pel CE Gaspar de Portolà. Alhora autoritzo totes les decisions 

medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció 

facultativa pertinent. 

Balaguer, a_____de/d’_________de_______  Signatura 

 

TALLA DE SAMARRETA 

 

AUTORITZACIÓ 

Casal d’estiu 2019 



Com a material de difusió i publicitat, el Casal d’Estiu de La Noguera, realitzat pel 

CE Gaspar de Portolà, utilitzarà algunes imatges del casal. Això significa que els 

demanem l’autorització per l’ús d’alguna fotografia de l’estada per tríptics, 

cartells, xarxes socials, etc. 

Jo _____________________________________ amb DNI ______________ 

autoritzo al Centre Esplai Gaspar de Portolà a fer ús de la imatge del meu fill/a en 

espais de comunicació públics. 

I perquè així consti, signo:  

Balaguer, a_____de/d’_________de_______    Signatura 

 

Per complir la disposició de la Llei Orgànica 15/1999 us informem que totes les dades de caràcter personal que 

ens proporcioneu seran incorporades, sota la responsabilitat del Centre d’Esplai Gaspar de Portolà, a les nostres 

bases de dades, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar tasques administratives i 

enviar informació tècnica que pugui ser del vostre interès. 

Al lliurar-nos les vostres dades accepteu, la cessió a entitats col·laboradores, d’informació general o organismes 

que ens obliguin legalment, de la informació audiovisual adquirida durant les activitats del casal i el tractament 

d’aquestes, per part del Centre d’Esplai Gaspar de Portolà. 

 

   

 SÍ NO QUIN/QUINA? 

El nen/a pateix alguna malaltia crònica?    

El nen/a pateix alguna al·lèrgia o intolerància 

alimentària? 

   

Pren algun medicament?   Quina dosi? Quantitat? A quina hora? 

Alguna malaltia important?    

Té algun problema de mobilitat?    

Es cansa fàcilment?   PER QUALSEVOL CONSULTA 
PODEU ADREÇAR-VOS A 

TRUCAR AL: 

 
630 788 933 
(Marçal Colea)  
 
679 629 256 
(Laia Farreny) 
 

Porta les vacunes al dia?   

Sap nedar?   

El nen/a es mareja fàcilment quan va en vehicles?   

OBSERVACIONS: (Aspectes a tenir en compte) 

S’ha de portar un justificant signat pel metge en cas que s’hagi d’administrar algun 

medicament. El CE Gaspar de Portolà NO ES FARÀ RESPONSABLE DE QUALSEVOL 

DADA MÈDICA DE LA QUAL NO N’ESTIGUI ASSABENTAT. 

Recordem que cal portar la fotocòpia de la targeta sanitària de la Seguretat Social o la de 

la mútua i una fotocòpia del llibre de vacunes. 

 

DADES MÈDIQUES 


