
ESPLAI PICA-ROCA 

INSCRIPCIÓ CASALS I CAMPAMENTS 2015  

 

 CASALS 

 1r setmana (del 30 de juny al 3 de juliol) 

 2n setmana (del 6 al 10 de juliol) 

 CAMPAMENTS (12 al 21 de juliol) 

 

DADES FAMILIARS MARE/PARE/TUTOR 

DNI 
 

Nom i cognoms 

Domicili 
 

Població 

Telèfons familiars de contacte 
 
 

E-mail 
 

 

DADES NENA/NEN PARTICIPANT 

 

En cas de participar als casals també sol·licitaré: 
 

    SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL                                   SERVEI DE MENJADOR 

 

FITXA PERSONAL I MÈDICA 

Presenta alguna diversitat funcional o necessitat educativa especial? 

 

  

Sol anar restret? Sí No 

Presenta enuresi diürna i/o nocturna? Sí No 

Nom i Cognoms 
 

Data de naixement 

Curs al qual ha estat escolaritzat durant el curs 2014/2015 
 

Número de Seguretat Social 
 

 

 

Foto 



Pateix alguna al·lèrgia o alguna intolerància? Quina? Sí No 

Li agrada menjar de tot? Quina quantitat?    

Li surten hematomes amb facilitat? Sí No 

Es mareja amb facilitat? Sí No 

A les excursions es fatiga amb facilitat? Sí No 

Té reaccions intenses a les picades d’insecte? Sí No 

Pateix insomni? Sí No 

És somnàmbul? Sí No 

Té problemes per adormir-se? Sí No 

Acostuma a dormir sense interrupció? Sí No 

Quantes hores acostuma a dormir? 

Si és nena, té la menstruació? Sí No 

Ha patit convulsions? (amb febre, sense...) Sí No 

Sap nedar? Sí No 

Presenta alguna malaltia crònica? El priva de fer alguna activitat? Quina? 

 

Sí No 

Ha de prendre algún medicament? 

(En cas afirmatiu ompliu el quadre que hi ha a continuació) 

Sí No 

 

Medicació que s’ha d’administrar al nen/a : 

Nom del medicament Dosi Horari 

   

   

   

 

Està al dia pel que fa a vacunacions? 
(Si podeu adjunteu fotocòpia del document de les vacunacions) 

Sí No 

Està vacunat contra el tètanus? (indiqueu data de la darrera dosi) 

 

Sí No 

Hi ha algun medicament que NO pugui prendre? Quin/s? Sí No 



Requereix alguna dieta especial?  
(En cas afirmatiu indiqueu quina) 

 

 

Sí No 

 

Observacions - Comentaris al monitor/a 

 
 

 
 

 
 
 

 

AUTORITZACIÓ DEL PARE O LA MARE O TUTOR/A 

Nom __________________ Cognoms _________________________________________ 

Autoritza al seu fill/filla_________________________________________ a assistir les 

casals/campaments d’Estiu 2015 organitzades per l’Esplai Pica-Roca, acceptant els criteris 

pedagògics marcats pel departament de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat, fent 

extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que sigui necessari adoptar 

en cas d’extrema urgència sota la direcció facultativa pertinent. 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, a  de  del  2015 

 

Signatura 

 


