
 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ  

CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2022 de Sant Julià de Vilatorta  i Vilalleons. 

 

DADES PERSONALS 

Nom:...............................................Cognoms:..............................................................................Data de naixement:............................................ 

Adreça domicili:.................................................................................................................... 

Població: ...............................................................................C.P......................................... 

Telèfons família:................................................................................................................... 

Altres telèfons d’urgència:.................................................................................................... 

Domicili de la família durant l’activitat  
(indicar només en cas que sigui diferent a l’anterior) 

.............................................................................................................................................. 

Noms del pare/mare:............................................................................................................ 

Família nombrosa:               SÍ                              NO 
(important fer arribar la còpia del carnet de família nombrosa abans de l’inici del casal) 
 
L’infant té abonament piscina municipal:        SÍ                       NO 
(important fer arribar la còpia de l’abonament abans de l’inici del casal) 
 

Correu electrònic (escriure amb lletra majúscula):  

........................................................................................................................ 

 

SALUT  

Sap nadar  SÍ  /       NO      Si utilitza suport per nedar, especifiqueu quin:..............................................................................         

Té alꞏlèrgia o intolerància a algun medicament, agent o aliment?         SÍ          /        NO  

En cas afirmatiu, especifiqueu:.............................................................................................................................................................................. 

Té problemes amb la vista o l’oïda?        SÍ      /      NO        Quins?..................................................................................................................... 

Té alguna dificultat de mobilitat?             SÍ      /      NO        Quina?..................................................................................................................... 

Pateix alguna malaltia crònica que requereixi atenció especial?     SÍ (cal adjuntar informe mèdic)      /         NO         

En cas afirmatiu, aquesta malaltia li impedeix realitzar algunes activitats? Quines? 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

Pren o segueix habitualment alguna medicació o tractament?  SÍ (especificar nom i motiu)      /         NO    

Quina i tipus d’administració: ................................................................................................................................................................................. 

Està protegit/da amb les vacunes assenyalades en la normativa vigent?        SÍ         /         NO          

Segueix alguna dieta especial?            SÍ      /      NO            Quina?..................................................................................................................... 

Altres observacions o malalties a tenir en compte: 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 

Fotocòpia carnet vacunes  

Fotocòpia targeta sanitària  

Fotocòpia DNI (si en té)  

Fotocòpia carnet piscina  

Fotocòpia carnet família 
nombrosa 

 

Cal portar tota la documentació en el moment 
de la inscripció. Cap infant podrà iniciar el casal 
si no s’ha entregat tota la documentació requerida 
a l’ajuntament.  

Estic interessat/ada en concórrer a la 
convocatòria pública de subvencions 



 

 

AUTORITZACIÓ 

 

Jo, ......................................................................................................... amb DNI ............................................................ com a mare/pare/ tutor 

legal, autoritzo a ........................................................................................................ amb DNI ................................................................. a participar 

al Casal d’Estiu municipal de Sant Julià de Vilatorta 2022 i a realitzar totes les sortides fora del centre que es duguin a terme durant el Casal 

d’Estiu Municipal. 

Alhora, fa extensiva l’autorització a (marcar amb una X les autoritzacions): 

 

Que l’infant pot marxar sol/a a casa una vegada ha finalitzat el Casal. 

 

A publicar les fotografies on aparegui l’infant a mitjans de comunicació i xarxes socials  

de l’Ajuntament. 

 

Al desplaçament de l’infant amb cotxe a l’hospital més proper o Centre d’Atenció Primària  

en cas d’urgència o sempre que el monitor/a ho consideri oportú.  

 

A banyar-se a la piscina:             GRAN               PETITA                AMBDUES 

 

A prendre les decisions medicoquirúrgiques que sigui necessari adoptar en cas d’extrema urgència, 

sota la pertinent direcció facultativa. 

 

Signatura mare/pare o tutor/a legal 
 

 

 

Autoritzo No autoritzo 

⃝  ⃝  

⃝  ⃝  

 
⃝  

 
⃝  

 
⃝  

 
⃝  

 
 

⃝  

 
 

⃝  

MEDICACIÓ (omplir en cas que l’infant s’hagi de prendre un medicament durant el casal) 

L’infant no pot autoadministrar-se medicació. Serà el monitor/a responsable del grup qui s’ocuparà de donar-li. Així doncs, en cas que 
l’infant s’hagi de prendre un medicament de forma pautada sota prescripció mèdica, caldrà notificar-ho personalment als monitors i 
monitores, adjuntar la recepta mèdica i complementar els següents espais: 

Nom medicament: ................................................................................................................ 

Forma de presentació (pastilles, xarop, gotes..): ................................................................. 

Forma d’administració: ......................................................................................................... 

Quantitat i periodicitat: .......................................................................................................... 

Durada del tractament: ......................................................................................................... 

Altres: ................................................................................................................................... 

MOLT IMPORTANT! 

El Decret 267/2016 regula les activitats de lleure i estableix la constitució del nombre d’agents de l’equip de monitors i monitores en proporció 
al nombre de participants menors al casal. Així doncs, és imprescindible tenir un control exhaustiu del nombre de participants que cada setmana 
acollirà el casal. És per aquest motiu que ens reservem el dret de no acceptar canvis i/o modificacions passat el termini d’inscripcions.  

PREGUEM QUE MARQUEU LES SETMANES DEFINITIVES EN LES QUE PARTICIPARÀ EL VOSTRE FILL/A AL CASAL MUNICIPAL 

Per formalitzar la inscripció: es cobrarà 10€ PER CADA SETMANA INSCRITA EN CONCEPTE DE PAGA I SENYAL, a fi de garantir el 
nombre de nens i nenes inscrits i guardar la plaça. Aquest import es desgravarà amb el primer rebut del casal i no es retornarà en cas de 
modificacions un cop finalitzat el termini d’inscripcions.  



 
SETMANES DE CASAL 

Marcar amb una X les setmanes i els serveis als quals voleu apuntar al vostre fill/a 

 

 SETMANA 
(de 9h a 13h) 

SERVEI BON DIA 
(de 8h a 9h) 

DINAR 
(de 13h a 15h) 

1a setmana – del 27 de juny al 1 de juliol    

2a setmana – del 4 al 8 de juliol    

3a setmana – del 11 al 15 de juliol    

4a setmana – del 18 al 22 de juliol    

5a setmana – del 25 al 29 de juliol    

6a setmana – del 22 al 26 d’agost    

7a setmana – del 29 d’agost al 2 de setembre    

 

 

 

 

Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran tractades d’acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. El responsable és 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb la finalitat de la gestió adequada de l’activitat a la que s’inscriu i no seran compartides a tercers. Respecte de les mateixes podran 
exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició de forma presencial a Plaça de l’U d’octubre 1 de Sant Julià de Vilatorta o bé enviant un 
correu electrònic a l’adreça sjv.ajuntament@vilatorta.cat.  

 

FULL DE COBRAMENT 
 

NOM I COGNOMS DE LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

DNI ________________________________________________ 

 

NÚMERO DE COMPTE IBAN:  

E S   -     -     -     -     -     

 

Signatura de la persona titular del compte: 

 

 

 

*Amb aquesta signatura autoritzo a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al cobrament de la quota del casal d’estiu municipal, en base a les setmanes i 
activitats prèviament marcades.  
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