
  FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  CURS 2020/21 

 

        BALL                                           ROBÓTICA                                FUTBOL              

 
          PATINATGE ARTÍSTIC                 MULTIESPORTS  

 
 

(S’HA DE MARCAR AMB UNA X L’ACTIVITAT O ACTIVITATS ESCOLLIDES) 
 

DADES DEL NEN/A 

Nom i cognoms_________________________________________________________________________ 

Edat________ Curs ___________ Mail ______________________________________________________ 

Adreça_____________________________________Localitat_______________Província______________ 

C.P. ________Nº targeta sanitària__________________________________________________ 

Nom dels Pares o tutors legals DNI Telèfon 

   

   

NÚMERO DE COMPTE (IBAN): 

IBAN                              BANC                              OFICINA                            DC                     NÚMERO DE COMPTE 

                            

  

En / Na_______________________________________________ (nom i cognoms) com a pare/mare/tutor 

legal amb DNI o passaport ________________, autoritzo a utilitzar les imatges i vídeos del meu fill/a, 

______________________________________________, que s’hagin realitzat durant les activitats 

extraescolars, pels diferents àmbits de promoció interna de les activitats extraescolars de Lloc de Jocs i  

l’AFA FEDAC. 

      AUTORITZO                                           NO AUTORITZO 

NORMATIVA INTERNA 
1.Per donar-se d’alta a una activitat es pot fer durant el transcurs del mes, però s’abonarà la quantitat total de la quota mensual, 
del contrari haurem d’esperar a inici de mes per començar l’activitat.  
2.Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans el dia 20 del mes anterior a Lloc de Jocs. En cas contrari, es 
cobrarà el mes següent. 
3. En cas de que es retorni algun rebut, es cobrarà un suplement de 5€ en concepte de despeses bancàries. Si no s’abona el deute 
pendent abans de finalitzar el mes, l’alumne no podrà participar a l’activitat i el monitor no se’n farà càrrec. 
4.Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’hora de l'activitat per realitzar consultes 
o demanar aclariments. 
5.Sempre i en tot moment, les famílies s’adreçaran al personal de lloc de jocs amb respecte. Una falta de respecte per part d’una 
família al nostre personal podria suposar l'expulsió de l’alumne de la mateixa activitat. 

 

Data de Sol·licitud i signatura     

 

 



  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 
  

 


