
 

 

INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU ADAPTAT +12  2020 (ESCOLA SANT MARTÍ)  

 

L'Ajuntament de Cerdanyola té la voluntat de realitzar el casal, tot i això, en aquests moments no s'ha aprovat cap 

normativa, ni cap recomanació oficial de les autoritats competents de quines han de ser les mesures de seguretat i sanitàries 

per realitzar l'activitat amb total garanties al respecte. El fer la inscripció no comporta la garantia de que es puguin dur a 

terme. 
 
Aquest any a causa de les condicions extraordinàries produïdes per la COVID-19, el Casal +12 s'obrirà a aquells joves 
fins a 25 anys,  que assisteixen a centres ocupacionals. Tot així l'atorgament de plaça únicament tindrà efecte en el casal 
, en el cas de què el centre ocupacional al que assiteixi romangui tancat durant la durada del Casal +12. 
 

ÉS OBLIGATORI ADJUNTAR UN INFORME MÈDIC AMB LA INSCRIPCIÓ FENT CONSTAR QUE EL 

NOI/NOIA NO TÉ CAP INCONVENIENT O PROBLEMA PER REALITZAR L'ACTIVITAT DE CASAL D'ESTIU . 
 
US PREGUEM QUE EMPLENEU LA INSCRIPCIÓ EN MAJÚSCULES I LLETRA CLARA 

Períodes  (marqueu amb una X) 
   1r torn (del 29 al 10 de juliol) S’ha d’escollir escola  
   2n torn (del 13 al 24 de juliol).  S’ha d’escollir escola 

   3r torn (del 27 de juliol al 7 d’agost)  S’ha d’escollir escola 
 

 

Horari  (marqueu amb una X una de les dues opcions) 

 de 8.30 a 13.30 

 de 8.30 a 16.30 (amb el menjador inclòs) 

 

 

DADES DEL NEN/NENA PARTICIPANT 

Nom i cognoms   

 

Data de naixement 

Curs i escola on ha estat escolaritzat durant el curs 2019-2020 

 
Ha repetit curs?     No   Sí     
 

Té o ha tingut vetllador/a durant el curs 2019-2020?         No   Sí  
 

 

Pateix alguna malaltia que requereixi un tractament especial?      No   Sí    Quina? 

 

 

Pateix alguna al·lèrgia?      No    Sí   Quina? 
 

Ha de prendre algun medicament?         No        Sí 

En el cas que el nen o nena hagi de prendre algun medicament durant el Casal d’Estiu, cal adjuntar una 
autorització signada pel pare/mare/tutor on consti el medicament, la dosi i l’horari. 

Creu que el nen o nena té alguna altra necessitat o cal informar d’alguna cosa que no està reflectida en les 
preguntes anteriors? Quina? 
 

Sap nedar?    No     Sí 
 

S’inscriu algun germà o germana?     No     Sí  quants més a part d’ella o ell? 

 

DADES FAMILIARS PARE/MARE/TUTOR  

DNI   Nom i cognoms   
 

Domicili   Població 

Telèfons familiars de contacte Adreça electrònica (e-mail) 

 
La falsedat de les dades d’aquest i el següent full o la no inclusió d’alguna observació important que pugui afectar al bon funcionament dels Casals d’Estiu 

pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a necessitats educatives especials o de tipus sanitari dels 

infants. 
 



 

 

ALTRES INFORMACIONS I AUTORITZACIONS 

 

 

AUTORITZACIÓ GENERAL  
 

 
En/Na ____________________________________________________ amb DNI ________________, pare/mare/tutor de     

 

_________________________________ l’ AUTORITZA  a participar  en les activitats del Casal Adaptat+12 2020 i dels 
serveis complementaris, incloses les que es puguin realitzar fora de l’equipament que ésl’espai ordinari dels mateixos. 
Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medico-quirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades per un 
facultatiu. 

 

AUTORITZACIÓ DE LA RECOLLIDA 
Les persones autoritzades a recollir al nen o nena són les següents: 
      
     Nom i cognoms:                                                                                       DNI:  
      
     Nom i cognoms:                                                                                       DNI: 
    
Una vegada acabades les activitats l’autoritzo a marxar sol a casa           No        Sí        

AUTORITZACIÓ D’IMATGES 
Autoritzo a incloure la imatge del nen o nena en els documents gràfics dels Casal d’Estiu i dels serveis complementaris  
 

  No    Sí 
 
INFORMACIÓ RELATIVA A LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT  
Una vegada presentada i registrada aquesta fitxa, es considerarà formalitzada la seva inscripció al Casal d’Estiu. 
La corresponent liquidació serà emesa per l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT), ja que 
és l’organisme que té delegat la recaptació d’aquest ingrés. Aquesta liquidació serà enviada a l’adreça que figura al full 
d’inscripció. Per anul·lar una inscripció cal sol·licitar-ho per instància fins el divendres 26 de juny. En cas 
contrari, i malgrat l’infant no participi finalment en el Casal d’Estiu 2020, l’Organisme de Gestió Tributaria 
exigirà el pagament. 
En el cas que el vostre fill o filla, no pugui assistir a l'activitat per motius relacionats amb les mesures de prevenció sobre 
el COVD19, es descomptarà del preu final a liquidar.  
 
Els usuaris del servei de menjador i acollida de tarda hauran de fer una transferència bancària, per un import de 50 € per 
torn, al número de compte: ES77 2100-0119-8102-0096-0080 (CAIXABANK) indicant  el nom del nen/a en l’ 
ingrés i l'escola on realitza el casal per l’import corresponent als dies que els infants facin ús del servei de 
menjador. Per tal de facilitar la confirmació de la sol·licitud de menjador i acollida de tarda, us agrairíem que enviéssiu el 
justificant de l'ingrés a l'adreça electrònica següent: estiucerdanyola@lagresca.org 
 
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES  
Les dades incloses en aquesta sol·licitud són necessàries per a l’adequat funcionament dels Casals d'Estiu. D’acord amb 
allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem 
que les dades d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. El titular dóna el seu consentiment exprés pel tractament d’aquestes dades i la seva possible cessió a les empreses 
que gestionen algunes de les actuacions previstes, però únicament pel desenvolupament dels Casals d'Estiu o per altres 
qüestions que es desprenguin de les competències municipals. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i en tot 
moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se per escrit a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès. 
 
Signatura i data: 
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