
Inscripció Casal d’estiu  2016: Escola Pompeu Fabra i Volerany  
 
 

 

 

 

 

Dades Personals  
 
 

Foto del nen/a 
 
 
 
 
 

 

 
Nom i cognoms: 

 
Edat: 

 
Curs (el d’aquest any): 

 
Data de naixement: 

 
Població: 

 
Província: 

 
Domicili:  

Adreça 
electrònica: 

 

Telèfon de Casa:  

 

Estat civil dels pares:          
 

Nom del pare/tutor 

 

DNI: 

 

Mòbil: 

 

Nom de la mare/tutora: 

 

DNI: 

 

Mòbil: 
 
OBSERVACIONS: (...si pot menjar de tot, si pateix 

alguna malaltia crònica, si sap nedar, al·lèrgies, i 
tot el que creguis oportú que haguem de saber!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HÀBITS: (d’higiene personal, de 

neteja, alimentació, conducta, etc...) 
 

 

MOTIVACIONS: (explica’ns tot allò 

que li desperti un interès especial, 
activitats que li agradi realitzar...) 

REFERENT AL CASAL D’ESTIU Marcar amb una X 
Dates que el/la vostre/a fill/a assistirà al Casal d’Estiu:                       

 

 

1a setmana: Del 27 de juny al 1 de juliol   
Setmanes i horaris Preus 

1 Setmana 57,5€ 

2 Setmanes 110€ 

3 setmanes 155€ 

4 setmanes 190€ 

TOT el casal (5 setmanes) 220€ 

 Matí (de 9h a 13h) 
Acollida (de 8h a 9h) Fix  Esporàdic 
Acollida (de 13h a 14h) Fix  Esporàdic  
Menjador Fix  Esporàdic  càtering o  carmanyola 

 

2a setmana: Del 4 al 8 de juliol   
 Matí (de 9h a 13h) 
Acollida (de 8h a 9h) Fix  Esporàdic 
Acollida (de 13h a 14h) Fix  Esporàdic  
Menjador Fix  Esporàdic  càtering o  carmanyola 

 

3a setmana: Del 11 al 15 de juliol   
 Matí (de 9h a 13h) 
Acollida (de 8h a 9h) Fix  Esporàdic 
Acollida (de 13h a 14h) Fix  Esporàdic  
Menjador Fix  Esporàdic  càtering o  carmanyola 

 
4a setmana: Del 18 al 22 de juliol   

 Matí (de 9h a 13h) 
Acollida (de 8h a 9h) Fix  Esporàdic 
Acollida (de 13h a 14h) Fix  Esporàdic  
Menjador Fix  Esporàdic  càtering o  carmanyola 

 
5a setmana: Del 25 al 29 de juliol   

 Matí (de 9h a 13h) 
Acollida (de 8h a 9h) Fix  Esporàdic 
Acollida (de 13h a 14h) Fix  Esporàdic  
Menjador Fix  Esporàdic  càtering o  carmanyola 

 

Preu per als serveis ESPORÀDICS: 

El preu de l’acollida per als esporàdics 2’5€ / dia 

El preu del menjador per als esporàdics: 7’5€ / dia (Càtering) 

          5’5€ / dia (Carmanyola)  

 

TOT EL CASAL: Del 27 de juny al 29 de juliol   

 Matí (de 9h a 13h) 

Acollida (de 8h a 9h) Fix  Esporàdic 

Acollida (de 13h a 14h) Fix  Esporàdic  

Menjador Fix  Esporàdic  càtering o  carmanyola 

 

Per tal de facilitar la feina a l’equip de monitors/es us demanem que ens digueu la talla de samarreta del vostre 

fill/a ja que Divertalia fa aquest obsequi a tots els nens/es participants del casal.  La talla de samarreta és: 

________________  



Inscripció Casal d’estiu  2016: Escola Pompeu Fabra i Volerany  
 

Autoritzacions:  
 
AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA 

 

En/Na....................................................................................... amb DNI ........................................................ autoritzo al 

meu fill/a ........................................................................................ a assistir al Casal d’Estiu que organitza l’Ampa de 

l’escola Pompeu Fabra i Volerany. i gestiona 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari d’adoptar en cas d’extrema 

urgència, sota la direcció facultativa adequada i a eximir els monitors/es de responsabilitat civil i penal, així com a: 

 

 Autorització a dret d’imatge. 

 Autorització a totes les sortides i/o excursions d’àmbit local i platja.  

 Autorització a poder marxar sol/a cap a casa un cop finalitzat el casal d’estiu (per a infants de 4rt a 6é). 

 Autorització a participar de la nit de bivac al casal d’estiu. 

 

Vilanova i la Geltrú ,.......... de ................................de 2016   Signatura pare/mare o tutor/a 

 

 
Autorització de recollida del nen/a: 
 
Autoritzo que durant el període del Casal d’estiu, les persones següents recullin al/la meu/va fill/a a la finalització de 
l’activitat cada dia:  
 
Nom i cognoms: .................................................................. DNI: .................................................. Telèfon:........................... 

Nom i cognoms: .................................................................. DNI: .................................................. Telèfon:........................... 

 
Documentació a adjuntar:  
 

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 
- Fotocòpia del DNI del nen/a (si en disposa).  
- 1 fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 
- Justificant del pagament. 
- Recepta mèdica del medicament a administrar si es dóna el cas.  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Formes de pagament:   

1.- Ingrés o transferència al número de compte següent:  

 

E S 2 9  0 0 8 1  1 6 5 2  4 1  0 0 0 1 0 5 6 2 1 4 

 

2.- Pagar directament pel caixer automàtic: Anar al BANC SABADELL (No cal tenir compte en aquest banc) un cop posem 

la targeta i el codi personal, escollim “PAGAMENTS A TERCERS / CASAL POMPEU 2016  Codi de l’entitat 4094 Posar la 

quantitat a pagar, el NOM i COGNOMS de l’alumne i escola.  

 

 

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de 

caràcter personal i l' article 18 del seu Reglament de Desplegament,aprovat pel Reial Decret 

1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer 

EDUCACIÓ, del que és responsable ESPAI LLEURE DIVERTALIA S.L i no seran cedides  a persones 

físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una 

llei.  


