
 

INSCRIPCIÓ CASAL D'ESTIU DE LA POBLA DE SEGUR 2020 
 

 
DADES DEL NEN/A  
Nom i cognoms: 

Data de naixement:  

Adreça:  

Població:  

 
DADES DEL PARE/ MARE/ TUTOR/A  
Nom i cognoms:  

DNI:  

Adreça:  

Població:  

Telèfon fix:  

Telèfon mòbil:  

Correu electrònic:  

Persona de contacte en cas d’urgència i telèfon (disponible en horari de Casal): 

 

 

SETMANES A LES QUE S'INSCRIU (cal escollir les opcions)  

 9 a 13h 9 a 15 h 

29 juny – 3 juliol   

6-10 juliol   

13-17 juliol   

20-24 juliol   

27-31 juliol   

3-7 agost   

10-14 agost   

17-21 agost   

24-28 agost   

 

Es quedarà a dinar un dia puntual? SI  NO   Quin dia?______________________________ 

En cas de quedar-se a dinar, segueix alguna dieta o règim especial?  SI   NO  Quin/a? 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 aig e tensi a a uesta autorit aci  a les seg ents: 
 
    -   utorit o als responsables del casal d estiu a prendre les decisions  èdi ues  ue siguin 
necess ries en cas d urgència i sota la direcci  facultati a ade uada   i   co   uè pugui ser 
atès per un  etge en cas d accident o  alaltia i es pugui prendre  ualse ol altra decisi  
 èdica per part del corresponent e uip  èdic  en cas d urgència. 
 
    -  Que el personal responsable d'aquesta activitat el pugui acompanyar utilitzant un 
 ehicle pri at per al despla a ent no urgent ni especialit at  en el cas de necessitar atenci  
 èdica, emprant les mesures de seguretat pertinents. 
 
    -  Mostro la  e a confor itat per a poder realit ar i utilit ar  aterial gr  c de les 
activitats en que participa el meu fill/a per part del Casal i penjar-les a la web i xarxes socials 
de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 
 
    En cas contrari marqueu la seg ent casella                 NO Fotos  
 
 

RECOLLIDA 

 
 
Indiqueu si autoritzeu o no al vostre fill/a a marxar sol a casa:     SI        NO  
 
En cas negatiu, si no heu de ser vosaltres que reculli el nen/a: 
        
Jo.................................................................................................................... a b     n  . 
............................................ autoritzo que, en cas que no pugui recollir el meu fill/filla, 
sigui......................................................................................................................... qui el/la reculli.  
 
 
* Cal adjuntar una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor, una fotocòpia de la targeta 
sanitària del nen/a i del seu carnet de vacunes actualitzat.  
* Per a finalit ar el procés d’inscripci   s’ha de dur tota la docu entaci  sol·licitada a 

l’ junta ent de la Pobla de Segur i fer el paga ent a 

www.inscripcions.cat/casalestiulapobla2020 

* A causa de la situació actual d’alerta sanitària pel COVID-19, l’organització es 

reserva el dret d’alterar, modificar i /o anul·lar part de la programació del Casal.   

Signatura pare/mare/tutor/a 

 

 

La Pobla de Segur, _____ de _________ de 2020. 

http://www.inscripcions.cat/casalestiulapobla2020


 

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 
desen olupa ent de l’acti itat d’educaci  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 infor at/da i estic d’acord a b les  esures de pre enci  general i a b les 
actuacions necess ries  ue s’hagin de dur a ter e si aparei  el cas d’un  enor d’edat a b 
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’acti itat   

 

 Que  ’encarrego d’aportar la  uantitat necess ria de  ascaretes per en/na 
                                       per als dies  ue duri l’acti itat  en cas  ue ai   ho re uerei i 
l’e uip de dirigents   

 
 

 Que infor aré l’entitat organit adora sobre  ualse ol  ariaci  de l’estat de salut d’en/na 
...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri 
l’acti itat  ai   co  de l’aparici  de  ualse ol cas de Co id-19 en el seu entorn familiar.  

 

 
 inal ent   ue a b car cter pre i a la realit aci  de l’acti itat  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 realit aci  de l’acti itat   
 

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 
se a participaci  en l’acti itat   

  

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

Data i localitat 



 

FITXA MÈDICA 

 

T          C S        C  :  

                  S        :  

HA REBUT LES VACUNES CORRESPONENTS A LA SEVA EDAT?   SI 
 

  NO

 
 

 

PATEIX EN L'ACTUALITAT ALGUNA MALALTIA?     SI               NO  

EN CAS AFIRMATIU QUINA?  

P               ·      ?       SI                        NO  

   C S             Q  ?  

                   C               ? SI           NO  

   C S              Q  ?  

ES PROPENS A ALGUNA MALALTIA? SI                   NO 

EN CAS AFIRMATIU QUINA?  

 S   S                C           C     'ACTUALITAT? SI       NO  

En cas afirmatiu:  

➢ Nom del tractament:  

➢ Dosi: 

➢ Cops al dia:  

SAP NEDAR ? SI              NO    

 

OBSERVACIONS: 

 

 


