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Fitxa d'Inscripció d'activitats d'estiu 20   

Nom....................... 1r cognom....................... 
 

2n cognom...................   Data de naixement: ................... Curs........................ 
 
 

Colònies (286€)* Campaments (232€)* 

 

Viatge final Pre-campaments (286€) 

 

Sol·licito la beca de l’Aspirantat : Sí              No   
 

*Si es vol fer un donatiu de 2€ a la Fundació Salut Alta, preguem ingressar 288€ o 234€ 

 
 

Dades personals 
 

Adreça....................................................... 
 

CP........................ Població ................................ 
 

Nom mare(s)/pare(s)/tutor(s)/a(es) ................................. / ..................................... 
 

Nº Germans/es ................... 
 

Nom de l'Escola ......................................... Talla de la samarreta................................ 
 

E-mail ......................................................... 
 

En cas de disposar de carnet de família nombrosa o monoparental, indiqueu-ho a la següent 
casella*: 

 

Família Nombrosa Família Monoparental 
 

*Per poder aplicar el descompte del 10%, cal adjuntar la fotocòpia del carnet juntament amb la inscripció 

 
Telèfons (el màxim nombre possible i indicar de qui són) 

Núm ............................. de .......................................... 

Núm ............................. de .......................................... 
 

Núm ............................. de .......................................... 
 

Núm ............................. de .......................................... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

(foto) 
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Autorització 
 

En / na ............................................. amb DNI ................................................ com a pare / mare / tutor / a 

d'en / na .................................................................................. l'autoritza a participar en l'activitat de 

referència. Igualment es declara coneixedor/a de la normativa i condicions de participació i del projecte 

educatiu, acceptant-les mitjançant l'acte d'aquesta signatura. Fa extensiva aquesta autorització a les 

decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència i sota la direcció 

facultativa adequada. Així com també autoritzo que, en cas d'urgència, s'hagi de traslladar l'infant / jove 

amb cotxe sota la responsabilitat d'un/a monitor/a amb carnet de conduir. 

Alhora autoritzo el C.E. Aspirantat de Sant Josep a tractar i cedir les dades que voluntàriament dono, i per 

realitzar i publicar les imatges del/la participant, d'acord amb el tractament i finalitat que s'indica en aquest 

mateix imprès. 

 
Badalona, a ........ de / d' ................ de 20........... 

 
SIGNATURA del/la pare / mare / tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centre d'Esplai Aspirantat de Sant Josep us informa que disposa de l'aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d'un fitxer automatitzat 

de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. 

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment i ús és el tractament de la informació i dades amb la finalitat de prestar els serveis i activitats 

que ens sol·liciteu, mantenir-vos informats de les nostres activitats i donar compliment a les finalitats de l'entitat. 

 

Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments, entitats federatives i col·laboradors del Centre d'Esplai Aspirantat de Sant 

Josep que siguin necessaris per al compliment de les finalitats expressades en el paràgraf anterior, als estaments oficials als quals estem obligats a cedir 

les seves dades, així com els centres sanitaris corresponents en cas d'urgència. 

 

El C.E. Aspirantat de Sant Josep en el desenvolupament dels seus serveis i activitats pot realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual als 

participants i podrà, amb les finalitats esmentades, publicar-les en els seus mitjans propis, com ara pàgines web, perfils de xarxes socials, revistes, 

altres publicacions, catàlegs comercials de difusió d'activitats o cedir-los a entitats federatives, col·laboradores o d'informació general (mitjans de 

comunicació). La informació es conservarà en els nostres arxius durant el període legal de conservació. 

 

La negativa a facilitar les dades demandades suposarà la impossibilitat de ser atès ordinàriament en les activitats i serveis. En tot cas i en qualsevol 

moment, podeu exercir els vostres drets d'accès, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i prohibició de decisions 

individuals informatitzades previstes al RGPD dirigint-se mitjançant comunicació escrita a l'entitat, amb domicili C/ Enric Borràs, 69-75, Badalona 

(BCN). 

 

Tot això segons el que estableix el Reglament General Europeu de Protecció de Dades i la Llei 679/2016 del 27 d’abril, de serveis de la societat de la 

informació i del comerç electrònic i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE. 

L'aplicació informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El C.E. Aspirantat de Sant Josep disposa d'una 

llicencia d'ús per a la utilització del programa. 
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Fitxa de salut 
 

Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d'intervencions 

quirúrgiques, etc.) 

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

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

Té problemes de vista i/o d'oïda? Quin/s? 

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

 

Té alguna disminució? No   Sí     De quin tipus? Física     Psíquica    Sensorial  

Es fatiga amb facilitat? No       Sí                                        És hàbil? No     Sí  

Dorm bé? No    Sí   Té insomni? No    Sí     Quantes hores dorm?.............. 

L'angoixa algun tipus de situació? (por, temor ... )........................................................................... 
 

Té problemes d'enuresi? No     Sí                   Dïurn                       Nocturn 

 Menja:  de tot             algunes coses        Quantitat: molt           poc 

 Es mareja amb facilitat? No     Sí            Sap nedar? No      Sí  

Prèn alguna medicació especial? No    Sí  

(En cas afirmatiu cal especificar-ho a observacions.) 

Segueix algun tipus de règim especial? No        Sí    De quin tipus?......................... 

Porta plantilles? No       Sí                     Porta ortodòncia? No       Sí  

Pes.........                      Alçada......... 

 
 

 
Badalona, a ........ de / d' ................ de 20........... 

 

SIGNATURA del/la pare / mare / tutor/a: 



 

Observacions 
 

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

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

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

En/na ............................................................ amb DNI ........................................................................... 

certifica que l’infant/jove ........................................................................................................................... 

està protegit/da amb les vacunes assenyalades per la normativa vigent i que el seu estat de 

salut és: □ Bo □ Altre ................................................................................................................ i 

autoritza l’equip de monitors del C.E. Aspirantat de Sant Josep a administrar al/la seu/va fill/a 

alguns dels medicaments marcats a continuació en cas de ser necessari durant les activitats 

d’estiu. 

Marcar amb una creu. 

 

Medicament 
  

Sí 
 

No 
 

Betadine® o topionic® 
  

 
 

 
 

Dalsy®   

Apiretal®   

Iboprufeno 
  

 
 

 
 

Paracetamol 
  

 
 

 
 

Afterbite 
  

 
 

 
 

Reflex   

Thrommbocid® 
  

 
 

 
 

Linitul® 
  

 
 

 
 

Loció antipolls 
 

 
 

 
 

Tampax   

 
En/na .................................. amb DNI............................. certifica que el monitor/a del grup en cas que 
l’infant es faci mal o necessiti el recolzament d’aquest, degut a la situació actual de la pandèmia, es 
pugui apropar seguint les mesures de seguretat establertes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Badalona, a ........ de / d' ................ de 20........... 

 

SIGNATURA del/la pare / mare / tutor/a: 



 

Normativa i condicions de participació I Curs d'Esplai 2019-2020 

 

1. Inscripcións, preu i forma de pagament 
a) Les inscripcions del curs d'esplai de l'Aspirantat de Sant Josep Josep s’efectuen de forma presencial al mateix 

centre. 
b) Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció fins a completar les disponibles. El C.E Aspirantat de Sant Josep 

es reserva el dret d’ampliar o disminuir el nombre de places d’una activitat o suspendre-la. 
c) La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, degudament emplenada, i un cop 

s’hagi realitzar el pagament del preu de l’activitat. 
d) Cal efectuar el pagament segons l’opció indicada i en els terminis establerts en el moment de fer la inscripció. 

e) El C.E.Aspirantat de Sant Josep està exempt del cobrament de l’Impost del Valor Afegit (IVA) segons la resolució de 

la Delegació d’Hisenda de Barcelona de 29 de Juliol de 1988. Exempció basada en l’article 14, apartat 1, del reglament 
de l’IVA. En data d’avui l’esmentada exempció correspon a l’article 20.3 de la llei 37.92. 

 

2. Anul·lació de l'activitat, no presentació o abandonament de l'activitat 
a) En el cas que un participant decideixi no participar en una activitat, haurà de comunicar-ho, per escrit, al 

C.E.Aspirantat de Sant Josep per tal que procedeixi a l’anul·lació de la inscripció. 
 

3. Anul·lació i modificació d'activitats per part del C.E. Aspirantat de Sant Josep 
a) El C.E. ASpirantat de Sant Josep es reserva el dret d'anul·lar alguna de les seves activitats, així com el de modificar 

algun dels aspectes previstos en elles i en la seva programació 
b) Qualsevol anul·lació o alteració significativa de l'activitat o de la seva programació que es dugui a terme abans de 

l'inici de l'activitat serà comunicada al participant i aquest tindrà el dret de poder anul·lar la inscripció 
 

4. Normes durant el desenvolupament de l'activitat 

a) Els participants de l’activitat hauran de respectar les normes de convivència establertes per part de l’equip de monitors 
i monitores relatives a horaris, a l’obligació de participar en les activitats, a normes de conducta, a convivència i 
respecte vers l’equip de monitors/es i la resta de participants. 

b) Els participants de l’activitat hauran de respectar les normatives i condicions d’ús de les instal·lacions en què es 
desenvoluparan les activitats. 

c) Queda totalment prohibida la possessió i consum de tabac, begudes alcohòliques i altres substàncies 
drogoaddictives. 

d) Per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es permet que els 
participants duguin diners, telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, videoconsoles, etc. El C.E.Aspirantat de Sant 
Josep no es farà responsable, en cap cas, de la pèrdua o incidències provocades en aquests efectes personals. 

e) Igualment, per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es 
permeten visites per part dels familiars o tutors dels participants durant el desenvolupament de l’activitat. 

f) Qualsevol incompliment de les normes establertes pot derivar a l’expulsió del participant. Aquesta decisió serà 
comunicada als familiars o tutors legals del participant, i aquests hauran d’assumir les despeses i accions derivades 
del seu retorn. 

 

5. Documentació i informació per al desenvolupament de l'activitat 

a) Per al bon desenvolupament de l’activitat, és necessari que els participants lliurin al C.E.Aspirantat de Sant Josep la 
documentació sol·licitada en el moment de fer la inscripció. 

b) La documentació sol·licitada respon al que estableix el Decret 137/2000, de 10 de Juny, que regula les Activitats 
d’Educació en el Lleure per a infants i Joves menors de 18 anys. 

c) En la documentació d’inscripció cal fer constar qualsevol dada significativa i d’interès, especialment les que fan 

referència a salut: necessitat de dietes especials, possibles trastorns, etc. 

 

6. Assegurances i assistència mèdica 
a) Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, tal i com preveu la normativa 

vigent. Aquesta està inclosa en el preu de l’activitat. 

b) En el cas que els participants hagin de prendre medicaments, només s’administraran aquells que estiguin autoritzats 
i en la dosi indicada (mitjançant l’imprès d’autorització corresponent) pels pares o tutors del participant o aquells que 
en siguin responsables, o receptats per un facultatiu mèdic. Caldrà lliurar els medicaments a administrar als 
responsables de l’activitat prèviament a l’inici de la mateixa. La custòdia dels medicaments anirà a càrrec dels 
responsables de l’activitat.  

c) El C.E.Aspirantat de Sant Josep no es fa responsable dels efectes que pugui sofrir un participant per causes 
d’automedicació. 

d) El C.E.Aspirantat de Sant Josep vetllarà per l’assistència mèdica dels participants en cas de malaltia o accident. En 
cas de ser necessari, i amb la finalitat de satisfer aquesta assistència, s’efectuarà el transport d’un participant 
mitjançant el vehicle que es consideri adient. 

 
7. Interpretació i aspectes no previstos 

a) El C.E.Aspirantat de Sant Josep es reserva la interpretació d’aquesta normativa i condicions de participació. Així 
mateix, es reserva el dret a resoldre, de la forma que es cregui oportuna, aquella aspectes no previstos de la 
mateixa. 

Badalona, a ........ de / d' ................ de 20........... 
SIGNATURA del/la mare / pare / tutor/a: 



 

 

 
 

 

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 
 

       Declaro sota la meva responsabilitat: 
 

 .............. Que sóc coneixedor/a del context de  pandèmia  actual  provocada  per  la  
Covid-19 i   que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament   
de   l’activitat   d’educació   en    el    lleure,    en    la    qual  en/na participa. Així mateix, entenc que l'equip 
de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin 
ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 

 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i  amb les 
actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor  d’edat amb simptomatologia 
compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

 

 Que    m’encarrego    d’aportar    la    quantitat    necessària    de     mascaretes per  en/na 
...................................... per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 

 

 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de  l’estat  de salut d’en/na 
...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de 
l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 

 
Finalment,      que    amb     caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na compleix 
els requisits de salut següents: 

 

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea ) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19        confirmada o 
amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de 
l’activitat. 

 
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19: 

 

 Que els serveis mèdics  han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat  de   la seva 
participació en l’activitat. 
 
 

 
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora 

 

 Data i localitat 

 


