AUTORITZACIÓ PER A L’ESTADA AL CAMP D’APRENENTATGE
ESTERRI D’ÀNEU 2016

En/Na____________________________________amb DNI_______________________
com a pare/mare o representant legal de l’alumne/a
de 1r ESO
AUTORITZO que el meu fill/a participi a l’estada al Camp d’Aprenentatge a la casa de la
Fundació Joaquim Morelló d’Esterri d’Àneu del 18 al 21 d’abril de 2016.
MANIFESTO el meu coneixement que, en cas que es produís algun incident que
aconsellés la interrupció de l’activitat, pugui tornar al seu domicili abans de la data
prevista.
DELEGO la custòdia de l’alumne/a en el professorat acompanyant del grup, autoritzant
les decisions mèdicoquirúrgiques que fossin convenients d’aplicar en cas d’urgència,
sota la direcció facultativa pertinent i a que en cas de necessitat, sigui traslladat en el
vehicle privat destinat a l’ús d’emergències, amb les mesures de seguretat pertinents.
ACCEPTO les condicions del viatge i les normes de funcionament, i em COMPROMETO
que en cas que el comportament del meu fill/a sigui inadequat, o posi en perill la seva
integritat física i/o de la resta del grup, em faré càrrec del seu retorn de seguida, així
com si causa desperfectes materials, em faré càrrec de cobrir aquestes despeses
materials.
Signat:
Pare, mare, o tutor/a legal

Barcelona, a _______de ______________ _______ de 2016

FITXA MÈDICA

Sap nedar?

Sí

No

Pateix hemorràgies nasals?

Sí

No
Es cansa molt aviat a les excursions? Sí
Es mareja amb facilitat?

Sí

Té dificultat a l’hora de menjar?

Sí

És al∙lèrgic/a?

A què?

Sí

No

Segueix algun règim especial?
Sí

No

No
No
No

Dieta

Motiu

Té alguna dificultat motora?
Sí

No

Necessitats especials
Quina?

Té cap discapacitat o pateix cap malaltia psíquica o psicològica?

Necessitats

especials
Sí

No

Quina?

Es posa malalt/a sovint?
Sí

Per quin motiu?

No

Observacions:

Tot l’alumnat
ha de portar 
la 
Targeta Sanitària
per tal d’agilitzar els tràmits en cas que
sigui necessari.

Nom de l’alumne___________________________________
Número de targeta_________________________________

PERMÍS DE LA FAMÍLIA PER ADMINISTRAR MEDICAMENTS

En/Na ……………………………………………………, amb DNI:_____________________
com a mare/pare/tutor/a legal de
l’alumne/a:_____________________________________________

Dono permís perquè administrin el medicament que li ha receptat el metge i del qual adjunto
la còpia original

Dies i hores ______________________________

Nom del medicament o medicaments_________________________________________

Signatura del pare/mare/tutor

MATERIAL NECESSARI
●
●
●
●

Tarja de la Seguretat Social
Autoritzacions signades ( entregar abans del dia 13 d’abril)
Esmorzar i dinar del primer dia
Motxilla per excursió d’un dia

Què han de portar a la motxilla o bossa?
Roba
●
●
●
●
●
●
●
●

Roba de recanvi per 4 dies
Jaqueta, anorac
Botes de muntanya o calçat esportiu, calçat de recanvi.
Pijama
Roba d'abric per a les nits (pantalons llargs, jersei, ...)
Guants, bufanda i gorra d’hivern (pot ser que faci fred)
Capelina ,impermeable o cangur (molt important si plou)
Roba de llit: Coixinera, llençol de sota i sac de dormir o bé joc de llençols

Estris d’higiene personal
●
●
●

Tovallola i xancletes per a la dutxa
Necesser (pinta o raspall, raspall i pasta de dents, colònia, sabó, tovallola petita)
Tovalló de roba

Altres
● Llanterna
● Gorra
● Ulleres de sol i crema solar protectora
● Cantimplora
● Prismàtics (opcional)
● Carpeta per desar els fulls i per suport a l'hora d'escriure.
● Estoig amb material bàsic: bolis, llapis, goma i maquineta)
● Quadern de viatge

És molt recomanable portar tota la roba i els estris marcats amb el nom.
Es poden portar càmeres de fotografiar, però l'alumnat se n'ha de fer responsable.
A l'alberg no es pot entrar menjar ni beure fora dels espais habilitats. No es pot portar
mòbil.

HORARI DE L’ESTADA
8:00 h. Aixecarse (si us desperteu abans, no feu soroll!)
8:30 h. Esmorzar (cal ser puntuals)
9:30 h. Inici activitats matí
12:00 h. Snack
12:30 h. Continuació activitats matí
14:15 h. Dinar
15:30 h. Inici activitats tarda
18:00 h. Berenar
20:30 h. Sopar (cal ser puntuals)

