
PODEU CONCRETAR EN RELACIÓ A:
Necessita ajuda per anar WC
Té autonomia per vestir-se /desvestir-se
S’enfada fàcilment
Canvia d’espais sense problema
Li cal un referent fix

NOM DEL NEN/DE LA NENA PARTICIPANT:
Escola on s’ha escolaritzat aquest darrer curs: 

Disposa de suport educatiu específic a l’escola (figura de vetllador/a)?                 En cas positiu, pot indicar el seu:
Nom        Contacte 

Descrigui breument la circumstància especial que cal tenir 
en compte per atendre adequadament el seu fill/la seva filla:

AUTORITZO (a omplir pel pare, mare i/o tutor/a legal)
En/Na 
amb DNI     autoritzo al meu fill/la meva filla 
a participar en l’activitat anomenada Casal d’Estiu (identificar lloc i any) en les condicions establertes. 

AU�R�ZACIÓ FAMILIA i/o TU�R/A �GAL 
   INSCRIPCIÓ I URGÈNCIA MÈDICA

No         Sí  
No         Sí  
No         Sí  
No         Sí  
No         Sí  

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB AQUEST FORMULARI:
DOCUMENTACIÓ         S’ADJUNTA:
Darrer, o més actual, informe escolar  
Darrer diagnòstic psicopedagògic i protocol amb pautes de treball proposades 
Autorització per sol·licitar informació al centre escolar
Certificat de discapacitat (si es disposa)

No         Sí  
No         Sí  

No         Sí  

No         Sí  
No         Sí  

�NEX 2: 
NEC�S��S �PECIFIQU� � SUP�T �UC�IU 

AVÍS SOB� C�FI�NCIAL�� i 
PROTE�IÓ � DA�S:
Les signatures donen conformitat a la declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada 
per la covid-19, a l’autorització d’activitats, sortides i ús d' imatge i a l’autorització de família i/o tutor/a legal.
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l' informem que les dades que 
ens faciliti seran tractades per a la gestió del casal i – si ho autoritza – de l´ús les imatges dels participants per a 
la difusió de les activitats del Casal d’Estiu de l’Ajuntament. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de 
Figueres. La base jurídica del tractament són les competències i serveis de l’Ajuntament i el seu consentiment i 
autorització expressa. Les seves no seran cedides a tercers fora de que resulti necessari per la prestació dels 
serveis. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.figueres.cat. 
Així mateix s’ informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat 
i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant una còpia del seu DNI dirigit a l’Oficina 
Municipal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Figueres, Exercici de Drets, Plaça de l'Ajuntament, 12, 17600 o a 
través de la Seu Electrònica.
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�

�eu�

c�Als

�P��US

Signatura del pare, 
mare i/o tutor legal 
(obligatòria)

Així mateix, declaro que totes les dades que he aportat són certes i rellevants en relació a l’ infant que indico. Faig extensiva 
aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció 
facultativa pertinent, si ha estat impossible la meva localització.

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que 
aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament del casal de lleure i/o esportiva, en la qual el meu fill/la meva 
filla participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les 
contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.

ACCEPTO que l’horari i la responsabilitat de l’organització acaba segons els horaris que es determina per a cada modalitat en 
la publicitat de l’activitat.

Figueres,           

           de                  de 20  
                 (indicar any en curs)



1. FU� �SCRIPCIÓ
 IDENTIFICACIÓ PARTICIPANT

�RN O �RNS 
PER AL QUAL ES FA LA INSCRIPCIÓ (marqueu amb una “x”)

Nom:     
Cognoms: 
Data Naixement:                                  Edat: 
Adreça:
Municipi:            CP: 
Escola on estudia:    
Curs escolar finalitzat:                 Samarreta núm. talla: 
Telèfons de contacte amb tutors/es legals:
Altres telèfons (indicar relació/parentesc/nom):
E-mail per rebre comunicacions del casal (pot ser més d’un): 

/                     /

Acollida matinal Opcional 

Menjador Opcional fins les 15h

Acollida matinal Opcional 

Menjador Opcional fins les 15h

Acollida matinal Opcional 

Menjador Opcional fins les 15h

1 al 29 de juliol 
1 al 26 d’agost

Torns:

2. DA�S P�S�ALS
 DADES DE SALUT A TENIR EN COMPTE (INDIQUI BREUMENT):

Pateix alguna malaltia crònica?      No       Sí / En cas positiu, quina?

Pren algun medicament de forma continuada?
     No         Sí / En cas positiu, quin?     
Presenta al·lèrgia o intolerància a algun medicament/aliment?        
En cas positiu (CAL COMPLETAR ANNEX 1- AL·LÈRGIES o INTOLERÀNCIES), quina?

Farà ús de servei de menjador?       
     No         Ocasionalment         Sí     Sol·licita menú sense carn?                                                

Té alguna discapacitat o diagnòstic psicopedagògic?       
En cas positiu (CAL COMPLETAR ANNEX 2 – NESE), en quin àmbit?       
     Físic        Psíquic         Sensorial        Altres

Sap nedar sol/a (sense elements de subjecció)?       
Pot marxar sol/a en acabar l’activitat?        
Disposa o pot disposar d’una bicicleta?       

Hi ha alguna altra observació que vulgui fer constar (horaris, comportament, recollides autoritzades, 
control d’esfínters, es cansa, té por...)?

No       Sí  

No       Sí  

No       Sí  

No       Sí  
No       Sí  
No       Sí  

NOM DEL NEN/DE LA NENA PARTICIPANT:
El meu fill/La meva filla té:
      Al·lèrgia   Intolerància 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB AQUEST FORMULARI:
DOCUMENTACIÓ         S’ADJUNTA:
Certificat mèdic acreditatiu de l’al·lèrgia o intolerància 
Instruccions mèdiques referents a l’al·lèrgia o intolerància 
Instruccions mèdiques referents a l’administració i conservació dels medicaments
Pla d’actuació en cas de reacció al·lèrgica 
Autorització a la direcció del casal per executar-lo

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA:
Quina reacció fa l’al·lèrgia quan la pateix? (urticària, granet, picor, asfíxia...)

Quin temps de reacció hi ha en cas d’ingesta o contacte accidental?

Quines actuacions cal seguir en cas d’ ingesta o contacte accidental?

Au�r�zació ac�v��s, s���s
i ús d’im�ge 
En/Na          , amb D.N.I. Núm.                                       (a subratllar) 
pare/mare/tutor/a del/de la participant             , AUTORITZA:
1. Que durant l’activitat del Casal de lleure i/o esportiu les persones següents recullin el meu fill/la meva 
filla a la finalització de l’activitat de cada dia (Si s’escau, indiqueu els noms i cognoms de les persones):

2. Que el meu fill/la meva filla       Sí       No  participi a totes les sortides de la ciutat de Figueres.
3. Que la imatge del meu fill/de la meva filla      Sí      No  pugui aparèixer en les fotografies corresponents a 
les activitats del Casal de lleure i/o esportiu 20             i publicades a (Marqueu amb “X” el que correspongui):
 a pàgina web de l’entitat,
 filmacions destinades a difusió pública no comercial,
 fotografies per a la revista o publicacions d’àmbit educatiu i cultural (revista de l’entitat, fotografia de 
grup de final d’estiu, ...).
Figueres,           de     de 20   

ALTRES (si us plau, especifiqui)

Indiquin quins aliments i/o derivats NO pot menjar:

No         Sí  

No         Sí  
No         Sí  
No         Sí  
No         Sí  
No         Sí  

No         Sí  
No         Sí  

Signatura del pare, 
mare i/o tutor legal 
(obligatòria)

    �NEX 1: AL·LÈRGI� O ���RÀNCI�
 TOTA AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA HAURÀ D’ESTAR DOCUMENTADA AMB UN CERTIFICAT MÈDIC

    Si són de tipus alimentari:

    TIPIFICADES     
     Gluten           Fruits secs           Lactosa           Llegums       
     Marisc           Ou         Peix        Proteïna llet de vaca

MEDICAMENTS A ADMINISTRAR EN CAS DE REACCIÓ AL·LÈRGICA:
Aquests medicaments han de ser aportats pel participant en iniciar l’activitat.

De quin tipus d’al·lèrgia es tracta?
      Per inhalació                  Contacte       Ingesta

    Si NO és de tipus alimentari:

    TIPIFICADES     
 Pol·len        
 Àcars pols        
 Picadures d’ insectes
 Animals
 Metalls
 Altres   

QUINA PLANTA / QUINS?

Nom medicament       Dosi        Freqüència                     Conservar en fred? Observacions

Maria Àngels Anglada Sant Pau Anicet de Pagès Salvador Dalí

CASAL DE LLEURE ESCOLAR:1

1 al 29 de juliol 
1 al 31 d’agost

1r 2n 3r 4t 5è 6è Primària

CASAL ESPORTIU:2

1 al 29 de juliol 
1 al 31 d’agost1r 2n ESO

CAMPUS ESPORTIU:


