
   

 

CASALS D’ESTIU 2021 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU ADAPTAT +12 

ESCOLA SANT MARTÍ 
 
DADES DE L’INFANT PARTICIPANT 
 

Nom i cognoms 
 
 

Data de naixement 
 
 

Escola on ha estat escolaritzat el curs 2020-2021 
 
Curs                Ha repetit curs?   Sí    No        Té o ha tingut vetllador/a?   Sí    No 
 

Pateix alguna malaltia que requereixi un tractament especial?     Sí      No 
En cas afirmatiu, quina? 
 
 
 
 
 
 

Pateix alguna al·lèrgia?   Sí     No     En cas afirmatiu, quina? 
 
 

Ha de prendre algun medicament?       Sí     No      
 
En el cas que el nen o nena hagi de prendre algun medicament durant el Casal d’Estiu, cal adjuntar un 
full amb una autorització signada pel pare/mare/tutor on consti el medicament, la dosi i l’horari. 
 

Sap nedar?  Sí    No      S’inscriu algun germà o germana?   Sí    No     Quants? 

Si n’hi ha alguna circumstància rellevant o l’infant té alguna necessitat especial no inclosa als apartats 
anteriors, especifiqueu quina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DE LA INSCRIPCIÓ 
 

Torn i modalitat  (marqueu només una opció a cada torn):    
                                                 

 1r torn del 28 de juny al 2 de juliol     
 
           Modalitat matí de 8:30h a 13:30h 
           Modalitat tot el dia de 8:30h a 16:30h (inclou servei de menjador) 
           Modalitat tres dies matí de 8:30h a 13:30h i dos dies tot el dia de 8:30h a 16:30h 

                 Especificar els dos dies amb horari de tot el dia de 8:30 a 16:30 ( inclou servei de menjador) 
                                             Dilluns    Dimarts   dijous   Divendres 
    

 2n torn del 5 de  juliol al 9 de juliol       
 
           Modalitat matí de 8:30h a 13:30h 
           Modalitat tot el dia de 8:30h a 16:30h (inclou servei de menjador) 
           Modalitat tres dies matí de 8:30h a 13:30h i dos dies tot el dia de 8:30h a 16:30h 

               Especificar els dos dies amb horari de tot el dia de 8:30 a 16:30 (inclou servei de menjador) 
                                             Dilluns    Dimarts   dijous   Divendres 
         

 3r torn del 12 de juliol al 16 de juliol    
 
           Modalitat matí de 8:30h a 13:30h 
           Modalitat tot el dia de 8:30h a 16:30h (inclou servei de menjador) 
           Modalitat tres dies matí de 8:30h a 13:30h i dos dies tot el dia de 8:30h a 16:30h 

                 Especificar els dos dies amb horari de tot el dia de 8:30 a 16:30  (inclou servei de menjador) 
                                           Dilluns    Dimarts   dijous   Divendres 

 
 4t torn del 19 de juliol al 23 de juliol      

 
           Modalitat matí de 8:30h a 13:30h 
           Modalitat tot el dia de 8:30h a 16:30h (inclou servei de menjador) 
           Modalitat tres dies matí de 8:30h a 13:30h i dos dies tot el dia de 8:30h a 16:30h 
             Especificar els dos dies amb horari de tot el dia de 8:30 a 16:30(inclou servei de menjador) 
                                           Dilluns    Dimarts     dijous   Divendres 

 
 5è torn del 26 de juliol al 30 de juliol          

 

           Modalitat matí de 8:30h a 13:30h 
           Modalitat tot el dia de 8:30h a 16:30h (inclou servei de menjador) 
           Modalitat tres dies matí de 8:30h a 13:30h i dos dies tot el dia de 8:30h a 16:30h 
          Especificar els dos dies amb horari de tot el dia de 8:30 a 16:30(inclou servei de menjador) 
                                      Dilluns    Dimarts   dijous   Divendres 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR 
 

Nom i cognoms 
 
 

DNI/NIE 
 
 

Domicili 
 
 

Codi postal 
 
 

Municipi 
 
 
 

Correu electrònic 
 
 
 

Telèfons de contacte (indiqueu el nom i parentiu, si n’hi ha) 
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORITZACIONS 
 

AUTORITZACIÓ GENERAL  
 
En/Na ___________________________________________________ amb DNI/NIE________________ , 

pare/mare/tutor de l’infant ______________________________________________________________ , 

L’AUTORITZA  a participar  en les activitats del Casal d’Estiu adaptat +12 edició del 2021 i dels serveis 
complementaris, incloses les activitats que es puguin realitzar fora de les escoles que són l’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 (poseu nom, cognoms i DNI/NIE): 
 
Nom i cognoms:                                                      DNI: 
 
Nom i Cognoms:                                                       DNI: 
 
 

AUTORITZACIÓ D’IMATGES 
 
Autoritzo a incloure la publicació de la imatge de l’infant en els documents gràfics que es puguin realitzar 
durant la realització dels Casal d’Estiu (fotografies, vídeos...)    Sí    No      
 

 
 



   

 
 
 
 
 
INFORMACIONS IMPORTANTS 
 

FORMA DE PAGAMENT 
L’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, girarà carta de pagament amb la corresponent liquidació dels torns i modalitats de cada 
inscripció. 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA VERACITAT DE LES DADES APORTADES 

La falsedat de les dades incloses a les tres pàgines d’aquesta sol·licitud, així  la no inclusió d’alguna 
informació rellevant 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 
o sanitàries especials de l’infant inscrit. 
 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA BAIXA O MODIFICACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ 
Una vegada presentada a l’Ajuntament aquesta sol·licitud, es considerarà formalitzada la inscripció de 
l’infant als Casals d’Estiu 2021. La inscripció comporta l’obligació de realitzar el pagament del 
corresponent preu públic.  
 
Per ANUL·LAR o MODIFICAR una inscripció, i per tant la corresponent obligació de 
pagament, cal sol·licitar-ho per instància al Registre General de l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès a partir del dia 14 de juny i abans del divendres 18 de juny i de forma telemàtica 
(http://www.cerdanyola.cat/oac) abans del 20 de juny.  
 
En cas contrari, i malgrat l’infant no participi finalment en els Casals d’Estiu 2021, l'Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès exigirà el pagament complert. Excepcionalment es podran estimar les sol·licituds de 
baixa presentades desprès del 21 de juny quan l’infant no hagi assistit cap dia a les activitats 
programades i la seva no assistència sigui a causa d’una situació imprevista, sobrevinguda i degudament 
justificada. 
 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la persona que signa aquesta sol·licitud dóna el 
seu consentiment lliure per a què l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tracti les dades incloses en la mateixa. Aquest 
consentiment es pot retirar en qualsevol moment. L’Ajuntament es compromet a fer un ús lícit i legítim de les dades 
subministrades i utilitzar-les únicament per resoldre-la. Aquest ús pot incloure la seva transferència segura a una altra 
Administració, empresa o entitat, però sempre amb la única finalitat de tramitar i/o resoldre aquesta sol·licitud concreta. Les 
dades es guardaran únicament durant aquest temps o, quan sigui el cas, durant el que disposi la normativa aplicable. Les 
persones interessades podran exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de 
supressió, de limitació del tractament i de portabilitat. Per exercir aquests drets cal adreçar-se, mitjançant petició formal, a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès, o través de la Seu Electrònica 
allotjada a www.cerdanyola.cat). Tant per exercir els drets esmentats com per qualsevol altra qüestió relacionada amb el 
tractament de les dades aportades, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades municipal (al correu electrònic 
dpd@cerdanyola.cat). Finalment, també és possible presentar reclamacions a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (podeu 
consultar com fer-ho a la web www.apdcat.gencat.cat). 

 

 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal            

 

Signatura 

Cerdanyola del Vallès a       de                de  2021 
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