
Full d’inscripció al Casal de Setembre L’Areny 2016 
 

Dades del/la participant 

Nom: Cognoms:  

Data de naixement:  Adreça:  

Població:  Codi postal:                    Província:  

Telèfon contacte 1:                              Telèfon contacte 2:                                      

Adreça correu electrònic de mare/pare o tutor/a: 

Escola on estudia: Ciutat:  Curs: 
 

 

 

Dades de l’activitat 

Nom de l’activitat:       CASAL DE SETEMBRE L’ARENY Lloc: Escola L’Areny 

Marqueu amb una X el periode de realització 

Casal de 2 setmanes 
Del 29 d’agost al 9 de setembre 

130€ 

Casal de la 1ª setmana 
Del 29 d’agost al 2 de setembre 65€ 

Casal de la 2ª setmana 
Del 5 al 9 de setembre 75€ 

Casal per dies, marqueu amb una X cadascun dels dies que vindrà el nen/a al casal 

29 d’agost 13€ 

□ 

30 de setembre 13€ 

□ 

31 de setembre 13€ 

□ 

1 de setembre 13€ 

□ 

2 de setembre 13€ 

□ 

5 de setembre 13€ 

□ 

6 de setembre 13€ 

□ 

7 de setembre 13€ 

□ 

8 de setembre 25€ 

 □ 

9 de setembre 25€ 

 □ 

Serveis complementaris, no inclosos en la quota de casal. Marqueu amb una x 

Servei de Menjador 
de 14:00 a 16:30……………….. 

Servei d’acollida matinal 
De 7:30 a 9:00 ………………. 
De 8:00 a 9:00……………….. 
De 8:30 a 9:00……………….. 

Servei de casal de tarda 
De 16:30 a 17:30 (3€ al dia)……… 
De 16:30 a 17:00 (1,5€ al dia)……. 

Dades complementàries 
 
Num. Cartilla de la Seguretat Social o mútua……………………………………………………………………........ 

Durant l’activitat, en cas d’urgència, avisar a (nom i telèfon)………………………………………………….......... 

És al·lèrgic/a? Sí □  No □   A què?..................................................................................................................... 

Sap nedar? Sí □  No □       Pren algun medicament? Quin? …………………………………………………......... 

Altres informacions que la família consideri d’interès:……………….................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………............ 

Autorització de mare, pare o tutor/a 
 
En/Na………………………………………………………….…… amb DNI/NIE…………………………………….. 

Autoritzo al meu fill/a…………………………………………………………………………………………….………. 
a participar en l’esmentada activitat. Abono la quota fixada per assistir a l’activitat sol·licitada segons les 
condicions establertes. 
Faig extensible aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar en 
cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 
I he llegit i accepto la normativa general del casal. 
               
             SIGNATURA DE LA PERSONA                                 SIGNATURA DEL RESPONSABLE 
              QUE AUTORITZA                                                        I SEGELL DE L’ENTITAT 
 

 

                                                                                                   Càrrec: Presidenta de l’A.M.P.A. escola L’Areny 
                                                                                                   Nom i cognoms: SUSANA GONZALEZ ESPEJO 
 
             Cornellà de Llobregat, a …....….. de …………..………………… de 2016 
 



 

 
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I SORTIDES DEL CASAL DE SETEMBRE  
29 d’agost 

BENVINGUDA AL 
CASAL DE  
TALLER DE 
SAMARRETES 

30 d’agost 

JOCS I 
ACTIVITATS AL 
CASAL 

31 d’agost 

PISCINA DEL 
PARC ESPORTIU 

1 de setembre 

JOCS I 
ACTIVITATS AL 
CASAL 

2 de setembre 

HAPPY PARK DE 
SANTS 

5 de setembre 

GIMCANA I JOCS 
D’AIGUA A 
L’ESCOLA 

6 de setembre 

ANIREM AL 
LABERINT 
D’HORTA 

7 de setembre 

JOCS I 
ACTIVITATS AL 
CASAL 

8 de Setembre 

TIBIDABO 
(hora de sortida 
18:00) 

9 de setembre 

FESTA DE 
CLOENDA A 
L’ESCOLA 
 

 
Aquesta programació és orientativa i pot ser sotmesa a canvis. Per qualsevol dubte, envieu-
nos un mail a raconsdelleure@yahoo.es o truqueu al 663771374. 

 
 
   
 
 
 
 
 

Autorització d’ús d’imatge 
 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i està regulat per la 

Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge, la direcció del casal demana el consentiment al pare, mare o tutor/a legal per poder fer ús de 

les fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. 

 

Jo, ……………………………………………………………………… amb DNI/NIE ………………………….. 

com a pare, mare o tutor/a legal del nen/a……………………………………………………………………… 

Autoritzo: 

1. Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats 

organitzades pel casal i publicades en: 

- Pàgines web o blogs del casal o del centre escolar, 

- Fotografies i filmacions destinades a difusió pública no comercial, 

- Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, 

- Presentacions digital 

2. Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blogs i altres espais de comunicació 

pública amb finalitat educativa. 

 

             Sí                      No  

   

mailto:raconsdelleure@yahoo.es

