
FITXA INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ 
ESCOLA ESTIU 2020 

“CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ” 
 

(Marcar amb una x l’opció desitjada i posar la data si fos necessari) 

JULIOL TOT EL MES 
 

1ª QUINZENA 
 

2ª QUINZENA 
 

 

AGOST TOT EL MES 
 

1ª QUINZENA 
 

2ª QUINZENA 
 

MATINET: 8:00h – 9:00h  
OBSERVACIONS i DIES PUNTUALS 

MENJADOR: 14:00h – 15:00h  

LUDOTECA: 15:00h – 16:00h  

 

DADES DEL PARTICIPANT 

Nom i llinatges  

Curs  Data de naixement  

Domicili  

Localitat  CP  

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL 

Nom i llinatges (1)  Telèfon  

Nom i llinatges (2)  IMPORTANT 
1- Totes les comunicacions i circulars 
pels pares es faran via whatsapp. 
2- Es faran en el número que poseu. Correu electrònic  

DADES D’INTERÉS 

És la primera vegada que participa a una activitat semblant?      
SI NO 

És extravertit o introvertit?  
  

Fa amics amb facilitat? 
SI NO 

Sap nedar?     
Molt bé Regular Una Mica No Sap 

      

Té al·lèrgies? (plantes, medicaments, aliments,...)  

 

Segueix algun tipus de tractament mèdic o pren medicaments o segueix algun tipus de dieta alimentària?  

 

Altres informacions a tenir en compte  

 

FOTOGRAFIA 



 

  

Nom 
pare/mare/tutor 

 
amb DNI 

pare/mare/tutor 

 

Nom Participant 
 

AUTORITZA AL SEU FILL/A A: 

Assistir a totes les activitats de l’escoleta d’estiu que es realitzaran al CEIP Maria Antònia Salvà, Son 

Sardina, durant el temps marcat al principi de la fitxa d’inscripció i a poder realitzar totes les sortides 

que es facin fora de les instal·lacions habituals dins l’horari ordinari (excursions, visites culturals, 

sortides a la platja, sortides a la piscina, ...). 

A sortir a les fotografies on pugui aparèixer el participant autoritzat, corresponents a les activitats 

pròpies de l’escoleta d’estiu del CEIP Maria Antònia Salvà, Son Sardina, a filmacions destinades a la 

difusió pública no comercial, o en publicacions d'àmbit educatiu. 
(El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei  /1982, de 5 de maig, sobre el dret a 

l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) 

 

I fa extensiva aquesta autorització a qualsevol decisió médico-quirúrgica que s’hagi d’adoptar en cas 

d’extrema urgència i sota la direcció facultativa pertinent. 

 

Igualment, declara haver estat informat convenientment durant el procés d’inscripció de tot el referent 

a l’escoleta d’estiu que es realitzarà al CEIP Maria Antònia Salvà, Son Sardina l i acceptar les condicions 

de la mateixa. 

També confirma que ha estat informat, i d’acord, de que totes les comunicacions informatives es 

realitzaran via telemàtica, amb l’aplicació per a mòbils WHATSAPP. Es crearà un grup amb tots el pares, 

que només serà informatiu i unilateral. 

I perquè així consti firmo la present autorització, 

 

a __________________, dia ______ de __________________ de 2020 

 

Signatura del pare/mare/tutor legal 

(La persona signant declara que te la capacitat facultativa per inscriure al participant a l’activitat denominada) 

Per complir la disposició de la Llei Orgànica 15/1999 us informem que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran incorporades, sota 

la responsabilitat de KCodril, a la nostra base de dades, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar tasques administratives i 

enviar informació tècnica que pugui ser del vostre interès.  Al lliurar-nos les vostres dades accepteu el tractament d’aquestes, per part de KCodril, i a altres 

organismes que ens obliguin legalment. Igualment sempre que vulgueu podreu modificar, rectificar o esborrar les vostres dades de la base de dades, fent-

nos-ho arribar per email a kcodril@kcodril.org 

mailto:kcodril@kcodril.org

