Àrea de Drets Socials i Ciutat Educadora

ANNEX 1. FULL D’INSCRIPCIÓ CASALS D’ESTIU 2021
DADES DE L’INFANT
Cognoms i Nom ______________________________________________________________
Edat _______ Curs ___________ Centre Educatiu _________________________________

DADES DEL PARE, DE LA MARE O TUTOR/A LEGAL
Cognoms i Nom _______________________________________________________________
DNI/NIE ____________________ Adreça__________________________________________
Telèfon _____________________

Barri _________________________________________

Ha arribat per__________________________________________________________________

PERSONES AUTORITZADES PER A LA RECOLLIDA DE L’INFANT
Nom _____________________________________________________
Relació familiar __________________________ Telèfon ______________________

MARCAR AMB X EL TELEFON PRIORITARI

SETMANES I HORARI DE SERVEI DE CASAL (Marcar amb una X)
9:00 – 13:00

SETMANA

Del 28 de juny al 2 de juliol
Del 5 al 9 de juliol
Del 12 al 16 de juliol
Del 19 al 23 de juliol
Del 26 al 30 de juliol
DOCUMENTACIÓ (entregar conjuntament amb el full d’inscripció)
Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la mare, del pare o tutor/a legal de l’infant
Fotocòpia targeta sanitària de l’infant o document acreditatiu del dret a la prestació de la
sanitat pública o privada
Fotocòpia cartilla vacunació de l’infant
Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19.
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Àrea de Drets Socials i Ciutat Educadora
FITXA DADES MÈDIQUES I SALUT

DADES MÈDIQUES
- Pateix l’infant alguna patologia o malaltia crònica? Senyali quina o quines.
____________________________________________________________________________
- L’infant pateix cap altra alteració ?
____________________________________________________________________________
- Segueix algun tractament en relació a la patologia/malaltia? S’ha de fer alguna observació
específica?
____________________________________________________________________________
Indicacions (horari i quantitat)
_____________________________________________________________
- L’infant ha patit malalties importants prèvies? Ha estat sotmès a intervencions quirúrgiques
recents o rellevants?
___________________________________________________________________________
AL·LÈRGIES CONEGUDES
- Presenta al·lèrgies i/o intoleràncies? (Aliments, medicaments, altres). Senyali quina o quines.
_____________________________________________________________________
- Segueix alguna dieta o règim especial?
_____________________________________________________
Autoritzo els responsables del Casal a subministrar els medicaments indicats en els casos en
que estigui autoritzat pel pare/mare o tutor/a de forma expressa, i amb recepta o informe
mèdic.
Autoritzo de forma extensiva, les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en casos
d’extrema urgència, sota la pertinent direcció dels facultats mèdiques.
NATACIÓ
Té coneixements de natació?

No

Sí

Nivell:

Baix

Mig

Alt

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Indicar amb X si cal entrevista prèvia amb les educadores
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AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DEL CASAL D’ESTIU I
DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES I IMATGE

Jo, _____________________________________________, com a pare, mare o tutor/a legal,
amb DNI/NIE _____________, autoritzo de forma expressa a __________________________
__________________________ a: (Marcar amb X aquelles opcions en que hi hagi conformitat)
Participar a les sortides organitzades previstes dins la programació del Casal d’Estiu 2021.
Realitzar les sortides periòdiques previstes per a les activitats de piscina i a banyar-se als
espais públics durant el transcurs del Casal.
Així mateix, autoritzo a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i a l’entitat gestora del Casal
d’estiu a:
La cessió i reproducció de la imatge del meu/va fill/a perquè pugui aparèixer en fotografies
i/o vídeos corresponents a activitats realitzades durant el Casal d’Estiu 2021 i fer-les servir
amb caràcter exclusiu i d’acord amb la regulació legal a partir de l’article 18.1 de la
Constitució Espanyola, la Llei Orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor i a la intimitat
personal i familiar, i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Pot marxar sol/a a casa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORT TOTAL:
IMPORT PAGAT I DATA:
SOL·LICITUD DE BECA: SI

NO

IMPORT:

PENDENT
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INFORMACIÓ RELACIONADA AMB PROTECCIÓ DE DADES

Nom del tractament
Responsable del
tractament
Dades de contacte

Quina finalitat té

Legitimació del
tractament

Destinataris/es
Exercici de drets

Dades utilitzades

Termini de supressió

Cessions de dades

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Programa d’activitats d’estiu
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Unitat d’infància i Joventut de l’Àrea de Drets Socials i Ciutat Educadora
rodriguezrf@gramenet.cat / pereanr@gramenet.cat /
consellinfancia@gramenet.cat
La finalitat és establir contacte entre la unitat d’infància de
l’Ajuntament i els/les nens/nenes participants al programa
d’activitats d’estiu així com les seves respectives famílies, les
quals inicialment inscriuen els seus fills i filles a un casal d’estiu
durant el mes de juliol.
Així mateix, si s’autoritza, les imatges recollides en les activitats
pròpies del casal , també podran ser utilitzades per la difusió de
les activitats d’estiu l per part de l’Ajuntament, o l’entitat
autoritzada per gestionar els casals d’estiu d’enguany. .
Missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics atorgats a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 Convenció dels Drets dels Infants (1989)
 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys
 Bases reguladores de l’activitat de casals infantils d’estiu
2020-2021

Consentiment de l’interessat/da (i/o tutor/a legal) en el cas de
drets d’imatge
Infants participants als casals d’estiu al juliol de 2021.
Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
· Cita prèvia: Telèfon 93 462 40 90,
http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa
· Oficina telefònica: Telèfon 93 462 40 40 i fax 93 466 05 10
· Oficina presencial: Entrada lateral Ajuntament, horari en
http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac
Infants participants als casals d’estiu Identificatives: Nom i
cognoms, fotografia
Característiques personals: Data de naixement, Fotografia,
centre escolar
Pares/mares/tutors/tutores legals
Identificatives: Noms, cognoms i DNI/NIE/Número de passaport;
signatura, telèfon; correu-e
No es realitza cap tractament de dades especials
Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir
la finalitat (o les finalitats) per a la qual es van demanar, i, quan
deixin de ser necessàries o pertinents o en cas de l'exercici dels
drets de supressió o limitació per part de la persona afectada,
quedaran bloquejades a disposició exclusiva de les
administracions públiques i autoritats públiques competents per a
l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament
i pel termini de prescripció d'aquestes, aplicant-se en tot cas el
que estableix la normativa d’arxius i documentació.
Empreses que gestionin el desenvolupament de l’activitat com a
encarregades de tractament
No es contemplen cessions internacionals de dades
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