
FITXA D’INSCRIPCIÓ  

ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA 

 

SERVEI MINI-CASAL PER JORNADA INTENSIVA 2017 
 

La data límit per lliurar la fitxa d’inscripció és el dia 26 de maig. 

Lliurament a la coordinadora de menjador, Rosa. 
 

NOM ______________________ ________________________________________ 

COGNOMS __________________________________________________________ 

CURS_________EDAT______ 

ADREÇA ____________________________________________________________ 

CODI POSTAL ___________ POBLACIÓ ___________________________________ 

TELÈFONS DE CONTACTE ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

NOM PARE ______________________ NOM MARE __________________________ 

DNI PARE _______________________ DNI MARE ___________________________ 

 

DADES INTERÈS: 

Pateix alguna malaltia actualment _________________________________________ 

Malalties patides _______________________________________________________ 

Té alguna al·lèrgia/intolerància?___________________________________________ 

Cal subministrar-li algun medicament? ______ Quin? __________________________ 

Dosificació ____________________________________________________________ 

Informació d’interès ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

PREU: 

 23 euros 

 

PAGAMENT: 

     Les mateixes dades bancàries que durant el curs escolar 15-16 

 

     Noves dades bancàries: 

 IBAN:   ES __ __   

 ENTITAT:  __ __ __ __    

 OFICINA:  __ __ __ __ 

 DÍGIT CONTROL: __ __  

 NÚM COMPTE: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Jo____________________________________________ amb NIF 

_____________________ autoritzo a ECOATAULA a carregar-me l'import 

corresponent al servei de mini-casal per jornada intensiva al número de 

compte indicat. 

 

Viladecans, ________ de/d' ____________________ de 2017 . 

 



AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA MINI-CASAL: 

En/na ___________________________________________amb DNI ___________ i com a pare/mare/ 

tutor legal de  _____________________________ ,l’autoritzo a participar en totes les activitats 

programades dins del mini-casal per jornada intensiva que es realitzarà a l’escola Germans Amat i Targa 

entre el 5 i el 21 de juny de 2017. 

Autoritzo també al responsable a prendre qualsevol decisió mèdica d'urgència que calgués prendre en cas 

d'accident, sota la direcció facultativa pertinent. 

 

 Signatura pare/mare/tutor: 

 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE: 

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

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

l’empresa Ecoataula demana el consentiment als pares o tutors legals per l’enregistrament  visual 

(fotografia) dels nens/es durant les activitats realitzades al mini-casal. 

En/na __________________________________________ amb DNI ___________ i com a pare/mare/tutor 

legal de  _______________________________________ 

 NO vol que el seu fill/a sigui enregistrat visualment  

 Sí vol que el seu fill/a sigui enregistrat visualment 

 

 Signatura pare/mare/tutor: 

 
AUTORITZACIÓ DADES PERSONALS: 

En compliment del previst en la Llei Orgànica 15/1999 i RD 1720/2007, això com la LSSICE 34/2002, 

informem a l’Usuari d’aquest servei de mini-casal per jornada intensiva que les seves dades personals 

passaran a formar part d’uns fitxers automatitzats, degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció 

de Dades garantint la seva confidencialitat. Aquestes dades podran ésser enviades pel Responsable del 

Fitxer a altres Entitats col·laboradores del mateix, siguin de tipus administratiu, assistencial, mèdic, dietètic 

amb la finalitat de donar un millor servei a l’Usuari. 

Així mateix l’informem del caràcter facultatiu de les respostes a les preguntes plantejades en el qüestionari, 

i del fet de que no respondre-les pot suposar la negativa per part del Responsable del Fitxer de continuar 

oferint-li els serveis demandats. 

L’Usuari declara que és el representant legal del menor i que  les dades del qüestionari son certes, i coneix  

l’obligació de mantenir-les actualitzades.  

L’Usuari en tot moment podrà fer valer els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels que sigui 

titular, mitjançant comunicació al Responsable del Fitxer :  ECOATAULA SABER DE LLEURE, SL. amb NIF B-

65597700, al E-mail: info@ecoataula.cat, especificant clarament les seves dades personals, adreça, telf. o 

e-mail. 

 

 Signatura pare/mare/tutor: 


