CASALS I COLÒNIES
ESCOLA FERRAN I CLUA
ESTIU 2019
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Els casals
Els Casals d’estiu de l’escola Ferran i Clua pretén oferir als infants d’entre 3 i 16
anys una opció atractiva i alternativa a les primeres setmanes de vacances
escolars. La idea és oferir un ventall d’activitats de lleure de qualitat, sense perdre
de vista el treball de valors: cooperació, respecte pel medi ambient, respecte,
tolerància, creativitat...
Tenim un entorn natural súper “ xulo”, fem activitats on els nens i les nenes s’ho
passen pipa, i és que un estiu a l’escola Ferran i Clua pot ser genial.

Descripció general
El casal d’estiu que proposem està previst realitzar-lo del 25 de juny al 26 de juliol
2019 i del 2 al 6 de setembre.
1r torn: 25 al 28 de juny
2n torn: 1 al 5 de juliol
3r torn: 8 al 12 de juliol
4t torn: 15 al 19 de juliol
5è torn: 22 al 26 de juliol
Del 29 de juliol al 2 d’agost, les famílies que estiguin interessades que ens ho
comentin i si tenim un mínim d’interessats obrirem.
6è torn: 2 al 6 de setembre
Els horaris són:
8:00 a 9:00 ACOLLIDA
9:00 a 14:00 hores
9:00 a 15:00 hores : dinar inclòs
9:00 a 17:00 hores: dinar + berenar inclòs.
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P-3 / P-4 Fil conductor:
De la mà del petit príncep.

Viatgem a altres planetes

El petit príncep viu tot sol a l’astroide
B612. Allà s’encarrega de netejar tres
volcans i cuidar una preciosa rosa. Un dia
decideix emprendre un viatge per conèixer
els planetes que l’envolten el seu petit

asteroide, vols acompanyar al Petit Princep en aquest viatge ple d’aventures ?
Aquesta història presenta d’una manera metafòrica els diferents sentiments com
l’amistat, la gelosia, l’enveja, l’amor, l’alegria, la tristesa... i amb tots ells volem
treballar la convivència, l’acceptació, el respecte i el companyerisme...
1r torn: El Petit Princep ens ajuda a conèixer i cuidar el nostre planeta.
2n torn: Comença el viatge i arribem al planeta del rei Sol, allà descobriran una
manera de viure molt diferent.
3r torn: Seguint l’aventura arribarem al planeta de la reina Creguda, on sembla
ser que és la millor del món.
4t torn: Agafem la nau espacial i visitarem el planeta del príncep Vergonyós, on
descobriran que la vergonya forma part de nosaltres.
5è torn: Tornem a la terra amb tot el material i informació recollida al llarg dels
nostres viatges, intentarem veure com podem millorar com a persones, companys
i amics.
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Per poder portar a terme tot això farem:

A la piscina s’anirà 3 dies a la setmana: dimecres / dijous i divendres.
Anirem a la piscina petita de Valldoreix.
Totes les activitats es portaran a terme a les instal·lacions de l’escola gran.

QUÈ CAL PORTAR ?
Cada dia una motxilla amb l’esmorzar.
Una bossa amb tot marcat amb el nom, aquesta es quedarà tota la setmana:
banyador, crema solar, tovallola, xancletes, una gorra, roba de recanvi, una
cantimplora i els nens i les nenes que es queden a dinar han de portar un llençol.
A finals de setmana donarem el llençol + banyador + tovallola. I a final de casals la
roba de recanvi.

DISTRIBUCIÓ GRUPS ?
Els grups estaran separats per edats: P-3 i P-4 sempre i quan tinguem el mínim
establert per grup. En cas contrari els ajuntarem.
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P-5/1r/2n Fil conductor: Les aventures de Tintin
A partir del nostre fil conductor els nens i les nenes
acompanyaran , cada setmana, a Tintin en una de les
seves aventures i realitzaran activitats relacionades amb
ell.
El nostre objectiu principal, aprofitant aquest
personatge, és donar a conèixer altres cultures i a partir
d’aquí crear un clima de reflexió, de solidaritat de
respecte per tot el que ens envolta.

1r torn: Tintin i els pícaros.
A la república de San Teodoro ( Mèxic ) el general Tapioca acusa al capità Haddock d’un complot per
enderrocar-lo. El capità i en Tornassol són invitats a discutir amb el general però cauen en una trampa...
que passarà ? quines aventures descobriran els nostres amics i amigues ?

2n torn: Tintin i les set boles de cristall.
Els membres d'una expedició sobre els inques van apareixent adormits en una profunda letargia, i al seu
costat sempre hi ha els trossos d'unes misterioses boles de cristall. El professor Tornassol es posa el
braçalet d'una mòmia del Perú, i poc després és raptat. En Tintín i el capità Haddock el busquen i viatgen
fins al Perú per a intentar resoldre aquest enigmàtic cas.

3r torn: Tintin al Congo.
L'acció torna a ser el principal argument i en aquesta ocasió, Tintín viatja fins al Congo, la gran colònia
belga del moment. Allí passa un seguit de peripècies a la selva africana on es troba amb tot tipus
d'animals i finalment s'acaba enfrontant a una banda de gàngsters

4t torn: Tintin i el Lotus blau
L'aventura comença a l'Índia, ja que és continuació de Els cigars del faraó, i Tintín es torna a enfrontar a
la banda de traficants d'opi, però queda atrapat enmig del conflicte entre Japó i Xina. Finalment
aconsegueix atrapar la banda amb l'ajut d'un jove noi xinès, en Xang.

5è torn: Tintin i el tresor de Rackham el Roig
Amb l'ajuda del professor Tornassol i el seu submarí el troben, però només hi ha les restes del vaixell i
uns pergamins. Un cop a Europa, en Tornassol desxifra el significat dels pergamins i troben el tresor al
castell de Molins de Dalt.
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A partir d’aquest centre d’interès volem fomentar valors com el respecte a la
natura, la cooperació, el treball en equip, la creativitat...
Per poder portar a terme tot això farem les següents ACTIVITATS

JOCS

ESPORTS

MANUALITATS

PISCINA

BOSC

GIMCANES

CUINA

IOGA

SORTIDA DIJOUS DE TOT EL DIA*

ACTIVITATS EN ANGLES A LA TARDA
A partir de 1r oferim la possibilitat de fer 45 minuts de DEURES a la tarda,
després de dinar. No és obligatori. Per aquest motiu s’ha de demanar al full
d’inscripció. Comptem amb una mestra de primària que els pot donar un cop de
mà.
La piscina es porta a terme al Complex, davant l’escola.
Al mes de juliol a partir de P-5 els dijous marxem tot el dia d’excursió.
*No hi ha sortida al juny.
*La sortida de setembre dependrà del nombre d’inscrits. ( Cal un mínim )
La sortida puntual + dinar + berenar està inclosa en el preu.

QUÈ CAL PORTAR ?
Cada dia una motxilla amb l’esmorzar, banyador, crema solar, tovallola,
xancletes, una gorra, una cantimplora. TOT MARCAT !!
Les famílies que decidiu que facin deures caldrà portar quadern o llibre a treballar.
No cal portar estoig.

DISTRIBUCIÓ GRUPS ?
Els grups estan separats per edats: P-5 / 1r / 2n. En cas de no tenir prou nens i
nenes agruparem P-5 i 1r o 1r i 2n.
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3r i 4t Esports i aventura
Aquest estiu treballarem valors com l’esforç, l’auto superació, la salut, el
compromís, l’amistat, la col·laboració, el treball en equip... El casal es convertirà
en un espai d’esport i aventures molt emocionants.
Per poder portar a terme tot això farem les següents ACTIVITATS
ESPORTS

GIMCANA TEATRE SCAPE ROOM

PISCINA

JOCS D’EQUIP ACAMPADA ( 1 dia mes) JOCS A LA NATURA
EXPERIMENTS PATINS/MONOPATINS DIJOUS SORTIDA TOT EL DIA

ACTIVITATS EN ANGLES A LA TARDA
Oferim la possibilitat de fer 45 minuts de DEURES a la tarda, després de dinar.
No és obligatori. Per aquest motiu s’ha de demanar al full d’inscripció. Comptem
amb una mestra de primària que els pot donar un cop de mà.
La piscina es porta a terme al Complex, davant l’escola.
Els dijous marxem tot el dia d’excursió.
*No hi ha sortida al juny.
*La sortida de setembre dependrà del nombre d’inscrits. ( Cal un mínim )
La sortida puntual + dinar + berenar està inclosa en el preu.

QUÈ CAL PORTAR ?
Cada dia una motxilla amb l’esmorzar, banyador, crema solar, tovallola,
xancletes, una gorra, una cantimplora. Els dies que realitzem activitats amb patins
/ monopatins, és obligatori portar casc. Les famílies que decidiu que facin deures
caldrà portar quadern o llibre a treballar. No cal portar estoig.

DISTRIBUCIÓ GRUPS ?

Els grups estan separats per edats: 3r i 4t. En cas de no
tenir prou nens i nenes els agruparem.
POSSIBLES SORTIDES ( Segons el nombre d’inscrits )
4 juliol: ESTARTIT ( snorquel i caiac )
18 juliol: Acampada
11 juliol: DOS RIOS ( Tirolines)
26 juliol: Platja
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5è i 6è Anem d’aventura
Aquest estiu treballarem valors com l’esforç, l’auto superació, la salut, el
compromís, l’amistat, la col·laboració, el treball en equip... El casal es convertirà
en un espai d’esport i aventures molt emocionants.
Per poder portar a terme tot això farem les següents ACTIVITATS
ESPORTS GIMCANA
SCAPE ROOM JOCS D’EQUIP PISCINA
ACAMPADA
TIROLINES
JOCS A LA NATURA
EXPERIMENTS
IOGA PATINS/MONOPATINS
SORTIDES EN BICI ( obligatori portar casc )

ACTIVITATS EN ANGLES A LA TARDA
Oferim la possibilitat de fer 45 minuts de DEURES a la tarda, després de dinar.
No és obligatori. Per aquest motiu s’ha de demanar al full d’inscripció. Comptem
amb una mestra de primària que els pot donar un cop de mà.
La piscina es porta a terme al Complex, davant l’escola.
Els dijous marxem tot el dia d’excursió.
*No hi ha sortida al juny.
*La sortida de setembre dependrà del nombre d’inscrits. ( Cal un mínim )
La sortida puntual + dinar + berenar està inclosa en el preu.

QUÈ CAL PORTAR ?
Cada dia una motxilla amb l’esmorzar, banyador, crema solar, tovallola, xancletes,
una gorra, una cantimplora. Els dies que realitzem activitats amb bicicleta és
obligatori portar casc.

DISTRIBUCIÓ GRUPS ?
Els grups estan separats per edats: 5è i 6è. En cas de no tenir prou nens i nenes
segons els inscrits que tinguem pot passar que agrupem a 5è i 6è o bé que
agrupem 6è amb ESO.
SORTIDES
4 juliol: ESTARTIT ( snorquel i caiac )
11 juliol: ACAMPADA

11 juliol: DOS RIUS ( tirolines )
26 juliol: Platja
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ESO : Natura i esport
Programa esportiu on es treballarà un ventall d’esports tant individuals com
col·lectius, aprofitant l’entorn que tenim. Algunes activitats es portaran a terme al
mar o a la muntanya, d’altres anirem a un centre especialitzat. Els desplaçaments,
majoritàriament, es portaran a terme en transport públic.

ACTIVITATS
ESPORTS

ALIENZONE

TIROLINES

ESCALADA

ESPORTS PLATJA

SCAPE ROOM

PISCINA

JOCS A LA NATURA

ACAMPADA

LLITS ELÀSTICS

SORTIDES EN BICI ( obligatori portar casc )

CURSA ORIENTACIÓ

SNORKEL/CAIAC

PADDLE SURF

TIBIDABO

ACTIVITATS EN ANGLES A LA TARDA
EXEMPLE PROGRAMACIÓ MES DE JULIOL ( La majoria d’activitats estan contractades,
però estem pendents d’altres )
SETMANA 1

Dilluns 1

Dimarts 2

Horari

9:00

8:00

Trobada

E. Ferran Clua

Estació
Valldoreix

Instal·lació/

Platja
E. Ferran Clua
D’Ocata

Lloc

Dimecres 3

Dijous 4

Divendres 5

9:00

8:00

9:00

Estació Valldoreix

E. Ferran Clua

E. Ferran Clua

La Panxa del Bou.
Sabadell

ESTARTIT

Collserola
Piscina

Activitats

Competicions
esportives/ Piscina

Esports de
platja

Escalada

Snorkel i Caiac

Sortida en bici

Desplaçament

-

Transport
públic

Transport públic

Autocar

Bicicleta

Arribem a les
19:00 hores

Activitats en
angles.

TARDA

ACTIVITATS EN ANGLES: experiments, anglès, ioga...

10

SETMANA 2

Dilluns 8

Horari

9:00

9:00

Trobada

E. Ferran Clua

Instal·lació/Lloc

E. Ferran Clua

Activitats

Competicions
esportives/

Dimarts 9

Dimecres 10

Dijous 11

Divendres 12

9:00

9:00

Estació FGC
Valldoreix

E. Ferran Clua

E. Ferran Clua

Estació FGC
Valldoreix

ALIENZONE

Voltant escola

Bosc Vertical

Platja d’Ocata

Sant Cugat

Cursa
Orientació

Escalada,
tirolines

Esports a la
platja

Transport
públic

-

Autocar

Transport
públic

Tornem a les
16:30

ACTIVITATS
D’ANGLES

Dimecres 17

Dijous 18

Divendres 19

9:00

9.00

8:00

Piscina

Desplaçament
TARDA

SETMANA 3
Horari

-

ACTIVITATS EN ANGLES: experiments, anglès,
ioga...

Dilluns 15

Dimarts 16

9:00

9:00

E. Ferran Clua

Estació FGC
Valldoreix

E. Ferran Clua

E. Ferran Clua

E. Ferran Clua

Escapem
(Sabadell)

Collserola

Platja Ocata

Sortida en bici

Esports a la
platja

Llits elàstics

Transport
públic

Transport
públic

ACAMPADA

ACTIVITATS
VARIADES

Trobada
Instal·lació/
Lloc

Activitats

Competicions
esportives/

SCAPE ROOM
Piscina

Piscina
Desplaçament

TARDA

-

Transport
públic

Bicicleta

ACTIVITATS EN ANGLES: experiments, anglès,
ioga...
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9:00
E. Ferran Clua

Sant Cugat

SETMANA 4

Dilluns 23

Horari

9:00

8:00

E. Ferran Clua

Estació FGC
Valldoreix

E. Ferran Clua

Platja la
Barceloneta

Trobada
Instal·lació/
Lloc

Activitats

Dimarts 24

Competicions
esportives/

TARDA

Dijous 26

9:00

9:00

E. Ferran Clua E. Ferran Clua

Divendres 27
9:00
E. Ferran Clua

Collserola

Barcelona

E. Ferran Clua

Sortida en bici

Tibidabo

Competicions
esportives/

Piscina

Tot el dia

Paddle surf

Piscina

Desplaçament -

Dimecres 25

Transport
públic

Piscina

Transport públic

ACTIVITATS EN ANGLES: experiments, anglès,
ioga...

ACTIVITATS
VARIADES

QUÈ CAL PORTAR ?
Cada dia una motxilla amb l’esmorzar, banyador, crema solar, tovallola, xancletes,
una gorra, una cantimplora. Els dies que realitzem activitats amb bicicleta o amb
monopatins/patins és obligatori portar casc. NO MARXARÀ NINGÚ NEN/A SENSE
CASC.
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Torns i preus casals
PREUS SETMANA
Juny

9:00 a 14:00
60 €

9:00 a 15:00
77 €

9:00 a 17:00
96 €

No hi ha descomptes

SOCIS
NO SOCIS

JULIOL i SETEMBRE ( P-3 a 6è )
75 €
115 €
80 €
120 €

120 €
125 €

JULIOL ( ESO )
Dijous sortida tot el dia, els nens i les nenes que estan apuntats fins les
14:00 hores aquell dia es queden tot el dia i està tot inclòs en el preu:
sortida + dinar + berenar

SOCIS

89 €

121 €

127 €

NO SOCIS

90 €

126 €

132 €

 Donem facilitat de pagaments, només heu de preguntar.
 Dinar esporàdic: 10 € fins 15 hores i 14 € fins les 17:00.
 Acollida de 8:00 a 9:00: GRATUIT !!
 Família nombrosa o monoparental aplicarem un dte. del 5%, a partir de 3
setmanes apliquem el 8%.
 Socis AMPA: Per realitzar més de tres setmanes aplicarem un dte. del 8%,
comptem la suma total dels germans. Descomptes no acumulables.

EN CAS DE BAIXA
 Un cop feta la inscripció i en cas de baixa durant el període d’inscripció es
retornarà 70% .
 Si la baixa es comunica abans de l’inici de l’activitat i per motius mèdics
justificats ( malaltia, lesió... ) es retornarà el 90% de l’import de la
inscripció, sempre i quan es justifiqui documentalment.
 En cas de baixa fora del període d’inscripció no es retorna els diners.
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VINE DE COLÒNIES
MOLT IMPORTANT: Per poder portar a terme les colònies
caldrà un mínim d’inscrits.

Centre d’interès de P-3 a 2n: La llegenda d’en Parrot
L’astut Parrot va trobar una solució per obtenir un gran tresor que li ajudés a
afrontar els grans infortunis que li complicaven la vida, però la seva astúcia no li
va ajudar gaire a perdre el tresor aconseguit... ens demana la nostra ajuda....
Els personatges fantàstics que viuen a Oliola, ens ajudaran a buscar el tresor,
cada dia deixaran un missatge als nostres participants. Barrejarem els sentiments,
la màgia, l’heroïcitat....els protagonistes seran els propis nens i nenes.

Centre d’interès 3r a 6è: Esports d’aventura
Es portaran a terme activitats esportives i d’aventura: esports, escalada, rafting,
piragüisme, orientació. Sense oblidar-nos dels jocs de nit.

DIES: del 25 al 28 de juny 2019
LLOC: Oliola ( Lleida )
COST P-3 a 2n : 170 euros
COST 3r a 6è: 242 euros
REUNIÓ INFORMATIVA EL DIA 20 DE JUNY A LES 19:00 HORES.
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Període d’inscripció

( Places limitades )

CASALS:
1r torn inscripcions del 29 d’abril al 7 de juny.
Quadrarem els grups i tornarem a fer un 2n torn d’inscripcions amb les places
disponibles, aquest període anirà del 10 al 21 de juny.

COLÒNIES: Del 29 d’abril al 7 de juny.
( Es podrà portar a terme l’activitat de colònies sempre i quan hagi un mínim
d’inscrits, en cas contrari anul·larem i retornarem l’import abonat ).

Com fer la matrícula
Necessitem els originals d’inscripció per aquest motiu us
donem dos opcions:
OPCIÓ 1: A l’escola de dilluns a divendres de 16:00 a 18:30.
OPCIÓ 2: Podeu deixar la documentació a la bústia d’extraescolars que hi ha a
secretaria de l’escola, de 8:30 a 16:00. Us trucarem per telèfon per confirmar que
hem rebut la inscripció. ( No donarem la inscripció per vàlida fins que no tinguem
tota la documentació ).

Documentació entregar*
*No donarem la inscripció per vàlida fins que no tinguem tota la documentació.
Inscripció omplerta i autorització signada.
Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
Fotocòpia de la targeta sanitària. Guardem les d’anys anteriors. Comprova
que la tenim.
Autorització medicació: dalsy / apiretal.
50 euros de reserva. De les colònies es descomptarà del rebut i en el cas
dels casals es descomptarà de l’última setmana. Podeu fer l’ ingrés al nºde
compte del BBVA ( al costat de l’estació de Valldoreix )
ES91—0182—8192—12—0201527807 cal presentar resguard del banc.
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Si desitgeu fer el pagament de casals més repartit només ens ho teniu que dir i
presentar una proposta.

ELS REBUTS ES PASSARAN:
Els casals i les colònies de juny = 17 de juny
Les dos primeres de juliol = el 1 de juliol.
Els casals de la resta de juliol s’abonaran el 15 de juliol.
Els casals de setembre s’abonaran el 2 de setembre.
Si desitgeu fer el pagament de casals o colònies més repartit només ens ho heu de
dir i presentar una proposta.

EN CAS DE BAIXA
 Un cop feta la inscripció i en cas de baixa durant el període d’inscripció es
retornarà 70% .
 Si la baixa es comunica abans de l’inici de l’activitat i per motius mèdics
justificats ( malaltia, lesió... ) es retornarà el 90% de l’import de la
inscripció, sempre i quan es justifiqui documentalment.
 En cas de baixa fora del període d’inscripció no es retorna els diners.

REUNIONS INFORMATIVES
CASALS: Pendent de concretar un dia del mes de juny. Us enviarem un email.
COLÒNIES: 20 de juny a les 19:00 hores al club.
PER MES INFORMACIÓ ENS PODEU TRUCAR A PARTIR DE LES 17:00 HORES AL
696.00.18.75 // 93.589.66.62 O BÉ ENVIAR-NOS UN EMAIL:
associacio.saec@gmail.com
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INSCRIPCIÓ ESTIU 2019
Inscric al meu fill/a als Casals d’Estiu Ferran i Clua 2019. ( No donarem la inscripció per vàlida si falta
algun document ). Recordeu de signar !!

Nom del Nen/a___________________________________________Curs________
Telèfon.___________________________________________________________
E-mail: _________________________________ És de l’escola ?_______________
TÉ ALGUN TIPUS D’AL·LÈRGIES?
____________________________________________________________________
Té necessitats educatives especials ?

SI

NO

Nom del Titular del Compte: ____________________________________________
Núm. De CC; ES_____ ___________ ___________ _____ _____________________________
Ja tenim les teves Dades Bancàries

MARQUEU EL GRUP QUE CORRESPON
COLONIES:

P-3 a 2n

3r a 6è

P-3 i P-4 : Viatgem a altres planetes

( Separem per grups d’edats )

P-5 a 2n: Les aventures de Tintin

( Separem per grups d’edats )

3r i 4t: ESPORTS I AVENTURA
5è i 6è : ANEM D’AVENTURA

( Separem per grups d’edats )

ESO: NATURA I ESPORT

TORNS i HORARIS CASALS
( Marqueu amb una X )

ACOLLIDA

DEURES
A partir
de 1r

8:00 9:00

1r. Torn. Del 25 al 28 de juny
2n Torn. Del 1 al 5 de juliol
3r Torn. Del 8 al 12 de juliol
4rt Torn. Del 15 al 19 de juliol
5è Torn. Del 22 al 26 de juliol
6è Torn. Del 2 al 6 de setembre
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9.00
14.00

9.00 a 15.00
AMB DINAR

9.00 a 17.00
AMB DINAR I
BERENAR

Nom del Pare/Mare/Tutor _________________________________________________________
DNI___________________________

AUTORITZACIÓ CASALS
a) Autoritzo a que el meu fill/a participi dels casals d’estiu que es portaran a terme a l’escola Ferran i Clua
de Valldoreix, organitzades des de l’AMPA a través de l’Associació SAEC.
b) A anar a un centre mèdic (sempre que no es localitzi a la família) en cas d'accident i que sota la direcció
facultativa es prengui la decisió necessària.
c) La cessió de les dades personals del meu fill/a, d'acord amb la llei orgànica 15/1990, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).
d) Autoritzo a l’Associació SAEC a fer el cobrament bancari de la quota pertinent, que es realitzarà el dia 14
de juny 2018.
e) En cas de donar-se de baixa s’ha d’avisar amb 7 dies d’antelació, en cas contrari és cobrarà la setmana
corresponent.
DRETS D'IMATGE ( si NO esteu d’acord només caldrà ratllar )
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la llei
orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
SAECi demana el consentiment als pares, mares o els tutors/es per poder enregistrar la imatge del seu fill/a i
publicar fotografies i vídeos on apareguin els mateixos i hi siguin clarament identificables a la web de l’AMPA de
l’escola Ferran i Clua
Signatura,

AUTORITZACIÓ COLÒNIES
a) Autoritzo a que el meu fill/a participi de les colònies que es portaran a terme a Oliola ( Lleida ),
organitzades des de l’AMPA a través de l’Associació SAEC, on realitzaran diferents tipus d’activitats. Per
al grup de 3r a 6è hi haurà orientació, rafting, piragüisme, escalada i esports d’equip.
b) A anar a un centre mèdic (sempre que no es localitzi a la família) en cas d'accident i que sota la direcció
facultativa es prengui la decisió necessària.
c) La cessió de les dades personals del meu fill/a, d'acord amb la llei orgànica 15/1990, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).
d) Autoritzo a l’Associació SAEC a fer el cobrament bancari de la quota pertinent, que es realitzarà el dia 14
de juny 2019.
e) Devolució: Un cop feta la inscripció i en cas de baixa durant el període d’inscripció es retornarà 70% .
Si la baixa es comunica abans de l’inici de l’activitat i per motius mèdics justificats ( malaltia, lesió... ) es
retornarà el 90% de l’import de la inscripció, sempre i quan es justifiqui documentalment.

DRETS D'IMATGE ( si NO esteu d’acord només caldrà ratllar )
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la llei
orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
SAECi demana el consentiment als pares, mares o els tutors/es per poder enregistrar la imatge del seu fill/a i
publicar fotografies i vídeos on apareguin els mateixos i hi siguin clarament identificables a la web de l’AMPA de
l’escola Ferran i Clua

Signatura
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AUTORITZACIÓ EN CAS QUE L’INFANT TINGUI FEBRE

Nom de l’infant _____________________________________

En cas de que el meu fill/a tingui febre jo ________________
___________________________________________________
amb DNI o passaport _____________________, autoritzo a
l’Associació d’Activitats Educatives i Culturals SAEC per donar-li
o APIRETAL. Quantitat: ________
o DALSY.

Quantitat: _________

en casals d’estiu i colònies 2019

Signatura

Valldoreix, ____ de ______________de 2019

NOTA: SEMPRE TRUQUEM ABANS DE DONAR MEDICACIÓ.
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