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               FITXA D’INSCRIPCIÓ 
                                estades 24 hores 
 

origen AMPA BUSQUETS I PUNSET any 2018 
                       Nom del participant  ____________________________ 

  
 

Enganxeu-hi la 
fotografia del 

participant 

 

DADES DE L’ACTIVITAT 
 

COLÒNIES CAMPAMENTS RUTA ALTRES: 

Data inici:  26 Març 2018  Data final:  28 Març 2018 

 

Lloc de Realització: Casa de Colònies CAN CABALLÉ 

 
Adreça:  Disseminat s/n -  Estanyol, 17182 - Girona 

 
AUTORITZACIÓ 
 

En/na______________________________________________ amb DNI __________________com a pare, mare o 

tutor/a d’en/na____________________________________ l’autoritza a participar a l’activitat de referència que 

consta a l’encapçalament d’aquest mateix imprès. Igualment, es declara coneixedor de la normativa i condicions de 

participació i del projecte educatiu de l’entitat organitzadora, acceptant-les mitjançant l’acte d’aquesta signatura. 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema 

urgència i sota la direcció facultativa adequada. També autoritza a l’entitat a traslladar el participant amb el vehicle 

que es consideri oportú, per la qual cosa adjunto fotocòpia de la targeta de la seguretat social o de la mútua on està 

inscrit. 

SIGNATURA del Pare/Mare o Tutor/a 

Autoritza al seu fill per a que pugui ser fotografiat? si no 

 

 

 _________________________, a ____de/d’ ____________de_______ 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 

 

• Fotocòpia del DNI 

• Fotografia actual,  

• Fotocòpia de la targeta de la S. Social o mútua on està inscrit 

• Cartilla de vacunes al dia 

• Full d’autorització per l’administració de medicaments, si s’escau, amb la recepta i o document mèdic 
corresponent. 

• Fotocòpia del certificat mèdic, en cas d’intoleràncies, al·lèrgies i dietes alimentaries 
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DADES DEL PARTICIPANT 
 
Nom:  Cognoms: 

 
Data de naixement:  Curs escolar: 

  
Tel. mòbil (si en té):  e-mail (si en té): 

 

 
Nom pare/tutor:  Telèfon: 

 
Nom mare/tutora:  Telèfon:  

  
Telèfon fixe  Altres: 

 

e-mails contacte: 

 

 
Adreça:  Nº: 

 
C.P.:  Població:  

 
FITXA DE SALUT 
 

Pateix alguna malaltia?  (asma, al·lèrgia, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, etc.) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Té problemes amb la vista i l’oïda?    SÍ          NO          Quins?  __________________________________________  

Té alguna disminució? SÍ         NO        De quin tipus?   Física         Psíquica           Sensorial       Quina? ___________  

Té alguna dificultat motriu?  SÍ           NO        Quina? _________________________________________________ 

Es fatiga fàcilment?    SÍ         NO             És hàbil?  SÍ          NO               És mareja fàcilment?  SÍ          NO 

Sap nedar?   SÍ         NO         ______________    Menja de tot?        , algunes coses         ______________________ 

Dorm bé?   SÍ         NO   Té insomni?  SÍ          NO             Quantes hores dorm normalment? _______________ 

Té problemes d’enuresi? SÍ         NO        . diürn         nocturn         ________________________________________    

Emmalalteix amb freqüència?  SÍ          NO           De què?______________________________________________ 

Pren alguna medicació especial?  SÍ          NO         (En cas afirmatiu i en el cas que el participant requereixi el tractament 

d’uran l’activitat, caldrà que ens autoritzeu a administrar medicaments) 

Segueix algun règim especial?  SÍ          NO         De quin tipus? __________________________________________ 

Porta plantilles?  SÍ           NO          Porta ortodòncia?   SÍ           NO 

Observacions (indiqueu aquí aquells aspectes que calgui informar i que no hagueu vist tractats en les preguntes anteriors) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

En/na ________________________________________________amb DNI _____________________certifica que  

l’infant ________________________________està protegit amb les vacunes assenyalades per la normativa vigent 

i que el seu estat de salut és:  Bo        altre         : ______________________________________________ 

 

SIGNATURA del Pare/Mare/ Tutor/a 

 

__________________________, a _____de/d’ ___________de _____ 
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                                     AUTORITZACIÓ PER L’ADMINISTRACIÓ  
                    DE MEDICAMENTS 
 
 

Cal que lliureu aquesta autorització només en el cas que el participant de l’activitat hagi de prendre medicaments 
durant la realització de la mateixa. Segons indica la normativa en activitats d’educació en el lleure, per tal que un 
participant pugui prendre medicaments cal que el pare/mare/tutor/a d’aquest hagi lliurat aquesta autorització 
indicant el medicament, la dosi i l’horari en que s’ha d’administrar. 
 
Si en disposeu, adjunteu a aquest imprès la recepta o document de prescripció mèdica lliurada i signada pel facultatiu 
mèdic que us l’ha emès. 
 
Caldrà lliurar els medicaments als responsables de l’activitat perquè en puguin disposar durant el desenvolupament 
de l’activitat. 
 
 
 
 
En/na ____________________________________________________amb DNI ________________________com a 
Pare/mare/tutor/a del participant __________________________________________autoritza als responsables de 
l’activitat portada a terme per l’ Associació Aetco, cases de Colònies Can Caballé i Mas Muxach a administrar els 
medicaments que segueixen amb les dosis que s’especifiquen. 
 
 
 
 

MEDICAMENT DIA HORA DOSI HORA DOSI HORA DOSI 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
                                 
SIGNATURA del Pare/Mare/Tutor/a 
 

 
 

 

 

 

________________________, a ______de/d’ __________________de ______ 


