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TELÈFONS D’URGÈNCIA 

NOM MÒBIL CASA FEINA 

PARE 
MARE 

AVIS 

ALTRES 

-És al·lèrgic/a? 
   Sí   No  A què? 

-Segueix alguna dieta especial?  
  Sí        No  Quina? 

-Està prenent alguna medicació? 
  Sí   No  Quina?  

-Pateix alguna malaltia a tenir en compte (celiaquia, diabetis, asma…)?: 
 Sí No  Quina? 

-Sap nedar? Sí No Amb dificultat 
-Altra informació d’interès sanitari: 

FITXA SANITÀRIA 

ENGANXEU 
 AQUÍ UNA 

FOTOGRAFIA 
RECENT DEL 

NEN/A 

DADES DEL NEN/A 

Cognoms: 

 Data de naixement: 

Nom: 

Curs: 

Escola habitual: 

Adreça: 

C. P.:   Població: 

IMPRESCINDIBLE PORTAR IMPRÈS

CASAL D’ESTIU 2019
CASAL SENCER 185 €: Del 25 juny al 19 de juliol
        1A QUINZENA 115 €: del 25 de juny al 5 de juliol 
        2A QUINZENA 125 €: del 8 al 19 de juliol     

1A SETMANA  60 €: del 25 al 28 de juny 
2A SETMANA  70 €: del 1 al 5 de juliol 
3A SETMANA  70 €: del 8 al 12 de juliol 
4A SETMANA  70 €: del 15 al 19 de juliol

 Full d'inscripció
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AVÍS LEGAL 
La firma d'aquest full d'inscripció per part dels pares o tutors legals del nen/a inscrit implica: 

•

•

•

•

• L'autorització a l'AFA i Macedònia per cedir de les dades personals del nen/a (nom, cognoms i 
edat), segons els límits establerts en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, a l’Ajuntament de Mataró i a la Generalitat de Catalunya, amb la única 
finalitat de justificar les subvencions de les que l’AFA del CEIP Anxaneta pugui ser 
beneficiària. Podeu exercir els vostres drets, segons preveu la legislació vigent en matèria de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, fent arribar la vostra sol·licitud per correu postal o 
de forma presencial al c/ Solís, 2 BIS, 08301 (Mataró), o bé, per correu electrònic a: 
info@ampanxaneta.cat o a macedoniascp@gmail.com.

•

En/Na: amb DNI/passaport núm. 

Haver aportat de manera fidedigna les dates sol·licitades i eximeix a l’AFA i a Macedònia de tota la 
responsabilitat de les conseqüències no desitjades que se'n poguessin derivar de la participació 
del nen al Casal, tal com la desaparició d'objectes personals per pèrdua o robatori, el perill de lesió 
o d'altres circumstancies, renunciant a tota acció legal contra Macedònia i l’AFA per tals 
esdeveniments,                                                                                                                

com a mare/pare/tutor legal de   
expressa la seva conformitat amb les clàusules anteriors. 

Signatura: 

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL DE L’ESCOLA i/o BAIXAR SOL A 
RECOLLIR GERMANS 

En/Na , amb DNI/passaport núm. 

com a mare/pare/tutor legal de 

AUTORITZO, sota la meva responsabilitat, el  meu fill/a: 

A marxar sol de l’escola cada dia a les 12.30 h  
A marxar sol de l’escola cada dia a les 16.30 h  
A baixar a recollir el seu germà/ana petit per dins de l’escola. 

Signatura: 

IMPRESCINDIBLE PORTAR IMPRÈS

L'autorització a l’AFA i a Macedònia a l'enregistrament de la imatge, total o parcial, durant la 
participació del nen/a inscrit a les activitats del Casal, mitjançant fotografies o filmacions, cedint 
tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària, sense dret a rebre cap 
compensació econòmica.

L'autorització al nen/a a assistir al Casal d'Estiu organitzat per l'AFA del CEIP Anxaneta i 
Macedònia, que tindrà lloc del 25 de juny al 20 de juliol de 2018 al carrer Solis, nº 2 de Mataró, 
així com a realitzar les activitats del Casal, incloses les sortides a fora de l'escola, acceptant els 
canvis de programació que l’AMPA i Macedònia estimin convenients.
L'autorització al trasllat del nen/a, en cas de precisar assistència mèdica urgent, per part de 
Macedònia, a un centre mèdic, així com les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari 
adoptar en cas d'extrema urgència i sota prescripció facultativa. Aquesta autorització inclou la 
cessió de dades d'aquest imprès al servei mèdic implicat.
Acceptar que Macedònia no pot administrar cap mena de medicació al nen/a sense la 
corresponent prescripció mèdica i l'autorització per escrit dels seus pares o tutors legals.
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