
CASAL DE SETEMBRE 2020 

 
FORMULARI INSCRIPCIÓ  

NOM nen/nena  COGNOMS  

CURS 2019/20 
 

ESCOLA 
 

TELÈFON 
 

MAIL (INDICA EN MAJÚSCULES) 
 

INTOLERÀNCIES/AL·LÈRGIES (PRESENTAR DOCUMENTACIÓ MÈDICA) 
 

ALTRES OBSERVACIONS 
 

 

VACUNAT SI  NO   

 

SERVEI 
Marca setmana/dia (x) 

HORARI 

1ª 
SETMANA 
(Del 31al 4 
setembre) 

2ª 
SETMANA 
(Del 7 al 10  
setembre) 

DOS 
SETMANES 
(Del 31al 10 
setembre) 

DLL 
31 

DM 
1 

DC 
2 

DJ 
3 

DV 
4 

DLL 
7 

DM 
8 

DC 
9 

DJ 
10 

Matí 9-13h             

Matí + menjador 9-15h             

Matí + menjador + tarda 9-16.30h             

Matí + tarda  9-13/15-16.30h             

Tarda 15-16.30h             

 

ACOLLIDA MATÍ 7.30-9h NO  SÍ       Arribem a les __________h 

ACOLLIDA TARDA 16.30-17.30h NO  SÍ  Marxem a les __________h 

 

AUTORITZACIONS (O)  

Jo (nom mare, pare, tutor legal)__________________________________________ amb DNI/NIE ______________________ 

com a mare, pare, tutor legal de l’alumne ______________________________________________ del curs ______________, 

•SI   •NO  AUTORITZO a assistir al casal en l’horari que s’indica. 

•SI   •NO  AUTORITZO a què el meu fill/filla surti per la vila de Cardedeu d'excursió a peu durant el casal d’estiu 

2020 en companyia de les monitores i segons la seva consideració. 

•SI   •NO  Autoritzo al meu fill/filla a assistir al serveis de menjador de catering servit per la rostisseria Can Canya 

durant el casal de setembre 2020. 

•SI   •NO  AUTORITZO a què la imatge del meu infant pugui aparèixer en fotografies corresponent a activitats 

promogudes i gestionades per Temps Teu per enviar a les famílies i algunes publicades a la Web i Facebook . Mai es 

farà un mal ús de les imatges ni es donaren dades personals dels infants. 

•SI   •NO  AUTORITZO a què s’adoptin les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries en cas d’extrema 

urgència, sempre a l’empara de la pertinent prescripció facultativa. 

•SI  •NO Certifico que les dades facilitades en aquest formulari són correctes. 

Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, telèfon, etc.) es sol·liciten per tal de poder fer les gestions pertinents a les altes dels infants inscrits al casal de Temps Teu, complint les condicions de seguretat i 

confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Així mateix, garantim la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen en cada cas així com la implementació de les 

mesures d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. (RGPD (UE) 2016/679). 

Signatura:  

A Cardedeu, dia __________ de _________________ 2020 



 

 

 

Requisits per a participar en les activitats del casal de setembre 2020 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
Jo (nom mare, pare, tutor legal)______________________________________amb DNI/NIE __________ 

com a mare, pare, tutor legal de l’alumne ___________________________________________________ 

 

 

Requisits de salut SI NO 
Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós

i
. 

  

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.   
Calendari vacunal actualitzat

ii
 (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).   

En infants amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de manera individual la 
idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la 
COVID-19. 

  

 

 

Declaro que el meu fill/la meva filla reuneix els requisits de salut esmentats així com coneixement del 

context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. 

 

 

__________________ 

       (signatura)         

A Cardedeu, _____ de __________________ de 2020 

 

 

 

 

                                                           
i
  Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el 
cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 
ii
  En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un 

interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.   


