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CASALS ESTIU 2019.  
 
 
El curs 2018-2019 serà el vuitè que es duran a terme al nostre centre des del PLA CATALÀ D’ESPORT A 

L’ESCOLA unes activitats lúdic esportives estiuenques, concretament l’última setmana de juny i les dues 

primeres setmanes de juliol 

La proposta va dirigida a tots els alumnes del centre i als de nova incorporació pel curs 2019/20. 

Les activitats es realitzaran de 9.00 a 14.00 h,  excepte els dies que fem  “sortides especials” que ens 

ocuparan fins a la tarda. L’organització, en línies generals, serà la següent:  

 1 dia o 2  a la setmana sortida fora del municipi (Port Aventura, Caribe Park, Canal Olímpic, 

platja de Barcelona, etc..) 

 1 dia a la setmana sortida del centre ( Camp de Rugbi, Pista d’atletisme, parc central, per la 

ciutat de Sant Cugat,  etc..) 

 2 dies a la setmana farem jocs aquàtics (anirem a la piscina del parc central, durant mig matí). 

 Activitats poliesportives i recreatives al centre. 

El lloc de trobada serà a l’ INS Angeleta (excepte els dies que anem amb autocar que quedarem al pont  

del parc Central, carrer Pere Serra amb Manel Farrés i els dies que anem amb tren que quedarem a 

l’estació de Sant Cugat). 

El lloc de finalització serà l’ INS Angeleta (excepte els dies que anem amb autocar que acabarem al parc 

Central, els dies que anem amb tren que acabarem a l’estació i els dies que anem a la piscina del parc 

Central que acabarem en aquesta instal·lació). 

 

ON, QUAN I COM FER LA INSCRIPCIÓ. 

La inscripció es fa a la consergeria de l’ institut a partir del 26 d’abril de 2019. 

S’ha de lliurar la següent documentació: 

 Fotocòpia del DNI-NIE 

 Fotocòpia del carnet de vacunació. 

 La butlleta d’inscripció ( que s’adjunta, punt 1 ) omplerta  amb el resguard de pagament. 

 L’autorització signada per a la realització de totes les sortides ( punt 2 ). 

 L’autorització signada dels drets d’imatge ( punt 3 ). 

 Fitxa mèdica – autorització per a la pràctica esportiva omplerta ( punt 4 ). 

 

La reserva de plaça serà per rigorós ordre d’inscripció. 

Tota aquesta documentació està disponible a la consergeria del centre i al web 

https://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/ des d’on us la podeu descarregar. 

   

https://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/
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1.BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT                   

                                                        
 
 
  

NOM COGNOMS 

CURS GRUP Data de naixement 

DNI  Nº CATSALUT (de l’alumne, imprescindible aquesta dada) 

Telèfon fix Telèfon mòbil Telèfon mòbil 

Adreça : (carrer i municipi) 

Correu electrònic 

 
Feu una creu a la setmana o setmanes que voleu assistir 
 

Setmana 1, 
del 24  al 28 de juny 

(dilluns 24 festiu) 

Setmana 2, 
del  1 al 5 de juliol 

Setmana 3, 
del 8 al 12 de juliol 

Total 
setmanes 

 
 

   

 
 
Si voleu veure l’horari i les activitats concretes de cada una de les setmanes,  mireu:   
 

 A consergeria de l’ Institut i al web https://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/ 

 

 

 

 

 IMPORTANT!! En el concepte, feu constar el nom i els cognoms de l’alumne 

Entitat bancària: DEUTSCHE BANK 
Titular: Associació esportiva escolar de IES Angeleta Ferrer i Sensat 
 
 

IBAN ES430019    0066    53    4010046086 

 
 

EL PREU DELS CASALS ÉS DE 95 EUROS PER SETMANA 
 

foto 

https://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/
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2.AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE TOTES LES SORTIDES 
 
Benvolguts pares, 

A més de les sortides programades de tot el dia fora de Sant Cugat (Port Aventura, Caribe Park, Canal 

Olímpic, platja a Barcelona) les quals utilitzem el transport públic, cada setmana es realitzaran sortides 

del centre per fer diferents activitats lúdiques i esportives dins del municipi: al parc central, a la piscina 

del parc central, a les pistes del Pàdel Augusta, al camp de Rugbi, etc..  

Us demanem que ens signeu l’escrit que tot seguit us presentem i que servirà per a autoritzar totes les  

sortides que es puguin fer durant aquestes setmanes.  

Atentament, 

COORDINADOR DEL PLA DE L’ESPORT 

Sant Cugat del Vallès, abril 2019 

 

 

El/La sota signant,……………………………………………………amb DNI nº………………………..com a pare/mare/tutor 

legal de l’alumne/a……………………….…………….del curs...........………l’autoritza a sortir del centre per a les 

sortides que es puguin fer en les activitats del Pla de l’esport de l’estiu (durant l’última setmana de juny i 

les dues primeres de juliol de 2019). 
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3.AUTORITZACIÓ PER LA PUBLICACIÓ D’IMATGES DELS NENS/ES participants a les 

activitats d’estiu organitzades per l’associació esportiva de l’ Institut Angeleta Ferrer i Sensat.  
 

“El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley  

1/1982, de 5 de  mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

y la Ley 15/1 999, de 13 de  Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter  Personal, artículo 13 del 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. “ 

 

La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar d’autorització paterna/materna per a publicar les 

fotos dels menors i per això sol·licitem el consentiment dels pares i/o tutors legals per a poder publicar 

imatges, en les quals apareguin individualment o en grup, els nens i nenes participants de les activitats 

d’estiu organitzades pel centre 

 

Aquest material gràfic podrà ser publicat a xarxes socials tals com Twitter, Facebook o Instagram  així 

com al web de l’institut durant el transcurs de les activitats sempre i quan no existeixi l’oposició 

expressa prèvia. 

 
 
Jo, ............................................................................................................... 
amb DNI ................................ com a pare/mare o tutor legal del 
nen/a........................................................................................................... 

 
       DONO EL MEU CONSENTIMENT 
 
       NO DONO EL MEU CONSENTIMENT  
 
Per a que l’associació esportiva de l’ institut Angeleta Ferrer i Sensat, pugui utilitzar les imatges del meu 
fill/a fetes durant les activitats d’estiu del centre i publicar-les.  
 
 
Sant Cugat del Vallès, ......... de..................... de 2019.  
 
 
 
Signatura 
(firma del pare, mare o tutor/a legal)  
 



 
             INSTITUT ANGELETA 

                    FERRER i SENSAT 
  

 

 
 

4.FITXA MÉDICA – AUTORITZACIÓ PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA 
 
 
Adjuntar fotocòpia del DNI/Passaport , Carnet de Vacunació i Catsalut 
 
 

 Té cap malaltia crònica      
 

 Té cap dificultat física/ psíquica    
 

 Pren cap medicació crònica      
      

 Ha estat intervingut quirúrgicament 
 

 Té cap al·lèrgia 
  

 Té actualitzat el calendari de vacunes 
 

                       

 Pateix de : 

 
 
 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès a ____de ___________del 2019 
 
 
 
Signatura Pare/mare/tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ NO Quines:  

SÍ NO Quines:  

SÍ NO Quines:  

SÍ NO Quines:  

SÍ NO Quines:  

SÍ NO Quines:  

Marejos o vertigen Diabetis epilèpsia Hipertensió o  hipotensió  

Problemes Cardíacs Migranyes Vòmits o diarrees  

Altres consideracions a tenir en compte   


