
 

 
  

 

CATSchool Services S.L. tractarà les dades personals d’aquesta sol·licitud exclusivament per gestionar el casal d’estiu 2019. 
*CATSchool es reserva el dret d’anul·lar el Casal d’estiu si no arriba al mínim de participants o de canviar les activitats per motius d’organització, tècnics o 

meteorològic. 

 

 

INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2019 
 

DADES INFANT 

 

COGNOMS:_____________________________________________  NOM:________________________ 

DATA NAIXEMENT:______________CURS:______ ESCOLA PROCEDÈNCIA:________________________ 

ADREÇA:___________________________________ C.P.:_______ POBLACIÓ:_____________________ 

TELF. FIX: __________________  TELF. MÒBIL:___________________ PERTANY A:________________ 

ADREÇA ELECTRONICA:___________________________________________________ TALLA :_________ 

      En cas de voler una segona samarreta, cal marcar aquesta casella i pagar l’import de 5 euros. 

 

AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA/REPRESENTANT LEGAL 

 

_________________________________(NOM DEL PARE/MARE/TUTOR), amb DNI__________________ 

autoritzo que el/la menor inscrit/a assisteixi al Casal d’estiu i participi de les activitats complementàries 

que es realitzaran, incloent les sortides dins i fora del municipi.  

 

• Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a a les hores de sortida predeterminades.       Sí       No         

 

• Autoritzo al meu fill/a a ser recollit durant les hores establertes per: (NOM, COGNOM, DNI i Relació 

familiar) 

_____________  ______________________  _________________________  ____________________ 

_____________  ______________________  _________________________  ____________________ 

 

• Durant el casal soc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions de les activitats i autoritzo 

expressament les persones organitzadores del casal perquè en facin ús per a la seva difusió, 

transformació i reproducció.      Sí         No 

 

FITXA DE SALUT 

 

Té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària? En cas afirmatiu, especificar:___________________________________ 

Pateix alguna malaltia crònica? En cas afirmatiu, especificar:______________________________________________ 

Pren algun medicament habitualment?     Sí        No    Quin?  _____________________________________________ 

Indiqueu si l’infant té diversitat funcional. En cas afirmatiu, quina?:_________________________________________ 

Sap nedar?     Sí       No     Altres:___________________________________________________________________ 

Signatura i DNI, 

 

 

_________________________a _____ d  _____________  del 2019 

 



 

 
  

 

CATSchool Services S.L. tractarà les dades personals d’aquesta sol·licitud exclusivament per gestionar el casal d’estiu 2019. 
*CATSchool es reserva el dret d’anul·lar el Casal d’estiu si no arriba al mínim de participants o de canviar les activitats per motius d’organització, tècnics o 

meteorològic. 

 

 

MARQUEU AMB UNA CREU A L’HORARI I ITINERARI QUE VOLEU: 

SETMANA Acollida Matí 

Opció A 

(9 a 13:30h) 

Opció B 

(9 a 16:30h) 

Acollida  

(16:30 a 17h) 
ITINERARI 

(Primària) 

25 al 28/6 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   MINIXEF 

ESPORTIU 

TALENT 

1 al 5/7 

BASSA SANT OLEGUER 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   MINIXEF 

ESPORTIU 

TALENT 

8 al 12/7 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   MINIXEF 

ESPORTIU 

TALENT 

15 al 19/7 

CREUETA D’EN COLL 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   MINIXEF 

ESPORTIU 

TALENT 

22 al 26/7 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   MINIXEF 

ESPORTIU 

TALENT 

29/7 al 2/8 

GRANJA CAN CASTELLVÍ 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   MINIXEF 

ESPORTIU 

TALENT 

26 al 30/8 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

    

2 al 6/9 

 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   

9 i 10/9 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     8:30 a 9h 

   

Recordem que els infants que durant els curs 2018-2019 han cursat P3, P4 i P5 realitzen L’ITINERARI INFANTIL. 

Els infants de primària que fan quatre o més setmanes poden realitzar un canvi d’itinerari, s’ha de marcar en aquesta taula. 

FORMA DE PAGAMENT (ABANS del 31 de MAIG del 2019) 

Transferència bancaria ES04 2038 9224 3360 0016 4165  CONCEPTE: CASAL ESTIU 2019 Nom infant 
Caldrà enviar el rebut del comprovant per correu electrònic a: monitors@cat-school.cat 

DOMICILIACIÓ BANCARIA: ES _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  (Cobrament ÚNIC al maig) 

PAGAMENT EN EFECTIU/TARGETA -> Dilluns a divendres a la coordinadora del Servei de menjador en 

horari de 10:30 a 11:30h. I posarem a disposició de les famílies dues tardes per realitzar pagament. 

 
 NOTIFICO  que vull fer el pagament fraccionat (Pagament del 30% a l’abril, 30% al maig i 40% al juny).   

 

Signatura i DNI, 

 

__________________a _____ d  _____________  del 2019 


