
 

 
ESCOLA D'ESTIU CP ES PIL·LARÍ  2013 
 
Inscripció a l’activitat 
 
 
          Primera quinzena juliol 
          Segona quinzena juliol 
          Menjador 
 
 
Nom i llinatges:           
Data de naixement:  /  /   Edat:     
Adreça:       Població:     
C.P.:    Telèfons de contacte:       
Email:                
 
 
 
 
 

Té al·lèrgies?   SI  NO  Quines?       

Té totes les vacunes que pertoca per la seva edat?    SI  NO 

Quina li manca?             

Té qualque problema físic o psicològic?     SI  NO 

Quin?              

Sap nedar?  SI  NO  

Ha de prendre medicament?      SI  NO 

Quins i horaris?             

 

 
 
 
 

AUTORITZACIÓ 
 

 
En/Na        amb DNI     com a pare/mare/tutor/a de  
 
     , autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats, segons les condicions establertes. 
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la 
pertinent direcció facultativa. Autoritzo a usar les fotografies de les activitats on surti el meu fill/a. Reservant-me en qualsevol cas la 
possibilitat d’anul·lar aquesta autorització o de impedir que es posi qualsevol fotografia que consideri que no ha de sortir publicada. També 
faig extensiva l’autorització a l’us, parcial o total, de les fotografies per a ser usades en campanyes de promoció i difusió, amb les 
condicions citades anteriorment. 

 
 
 
Data:  /   /    Firma: 

 

INFORMACIÓ SANITÀRIA 



 

 
 
S’ha d’ajuntar la següent documentació: 

 
- 1 Foto tamany carnet. 
- Fotocòpia de la targeta de vacunacions. 
- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o la que 

tingueu al seu lloc.  
- Fotocòpia DNI pare/mare/tutor 

En aquests casos concrets: 
- Infants amb n.e.e.: Informe del tutor/a, o PT del centre 

d’escolarització perque el responsable de grup conegui la 
línia a seguir amb l’infant específic. 

- Infants de centres d’acolliment: Informe del tutor/a per a  
conèixer  les necessitats de l’infant. 

-  En cas de separació judicial: Justificar a qui correspon la 
guàrdia i custòdia de l’infant. 

 
INSCRIPCIÓ: 
 

 La inscripció a l’activitat no podrà se confirmada sense haver realitzat les passes següents: 
 

 Pagament de quota per reserva d’activitat abans de 19 de juny 2013 a c/c Sa Nostra 
0487/2073/16/2000003161, indicant com a concepte = ES PIL·LARI i nom de nin participant. 

 Entregar la fitxa d’inscripció amb els documents necessaris a la bústia del Pil·lari o a Na Nuria de 
l’APIMA. 

 Signar el full de autorització de l’activitat i de la  normativa de l’escola d’estiu. 

 
NORMATIVA DE L’ACTIVITAT PER A PARES/MARES I FILLS 

 
Per tal d’oferir un servei educatiu i de qualitat a l’hora de realitzar l’activitat, presentem unes normes que hauran de ser 
signades per a garantir el bon funcionament. 

 
RECOLLIDA DE L’INFANT: 
 

 Per a la recollida de l’infant heu de omplir un llistat de persones autoritzades, per a que la persona responsable de 
l’activitat doni el seu vist-i-plau a la sortida de l’infant, sempre que nos sigui el/la tutor/a, mare/pare: 

 
- En/Na       , DNI   , TLF    
- En/Na       , DNI   , TLF    
- En/Na       , DNI   , TLF    

 

 En el cas que la persona que hagi de recollir a l’infant no estigui amb aquest llistat s’haurà de notificar al moment 
d’arribada a la persona responsable de l’activitat present. Si no quedes notificat, el/la menor no podrà sortir sense 
previ consentiment per part del/la pare/mare, tutor/a.   

 
ESCOLETA D’ESTIU AL CEIP ES PIL·LARÍ: 
 

 El infants duran tot el material necessari. El llistat serà comunicat a la reunió de pares/mares. Tot aquell material 
que no es trobi al llistat, no està permès dur aparells electrònics, joguines, mòbil.... De tal manera que si es troben 
alguns d’ells seran retirats per l’equip de monitors fins al final de l’activitat d’aquell dia. 

 Tindrem a disposició un telèfon, per a que els pares/mares/tutors pugin telefonar en el cas de necessitat. 

 En cas de urgència , l’equip responsable es podarà en contacte amb els pares i/o mares dels infants, el més aviat 
possible. 

 Puntualitat en arribar a l’activitat, i a la recollida dels infants. 

 Pel bon desenvolupament de l’activitat, no està permesa la visitat del pares/mares/tutors fora dels horaris 
establerts de recollida dels infants. 

 En el cas de que els infants prenguin algun medicament, s’haurà de dur una autorització signada per el tutor legal 
amb la posologia corresponent detallada.  

 
Jo           amb DNI     ,  
 
pare/ mare/ tutor/a de        , estic d’acord amb els punts esmentats  
 
anteriorment, a la normativa de l’activitat. 
 
 
       Per això ho faig contar, signant aquest document. 

    
       Signatura: 


