
 Vols divertir-te durant l’estiu ?

Doncs apunta’t al casal d’estiu 2021 d’Agullana
que hem preparat per a tu. 

- Acollida
- Del 28 de juny al 30 de juliol
- Música i danses
- Aigua i entorn...

I molta diversió! 

Organitzen: 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE 
Fotocòpia de la targeta del Servei Català de la Salut del participant al casal. 
Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat (recomanat)

AUTORITZACIÓ: PARE, MARE O TUTOR 

Nom:   DNI: 

Autoritzo al meu fill/ la meva filla: 

 A què pugui assistir a l’activitat esmentada anteriorment, i a què en cas d’urgència i amb la impossibilitat de poder contactar amb
els pares o tutors, pugui ésser atès mèdicament, degudament internat, i intervingut quirúrgicament sota la direcció del facultatiu 
corresponent. 

 Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/vídeo corresponents a activitats realitzades durant el Casal d’Estiu.

A sortir del casal sense acompanyant, un vegada finalitzada l’activitat   SÍ  NO

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
“El document marc de les activitats d’estiu 2020 de la Generalitat estipula que: 
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:  
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la
idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al 
Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia 
actual i les circumstàncies i risc que comporta.” 

Signatura de la mare, pare o tutor 

"Us informem que les vostres dades personals estan incloses en un fitxer que conté dades personals inscrit en el registre general de 
protecció de dades per a ús intern i per a les accions  i de prestació de serveis de l'empresa.   El titular del fitxer i responsable és 
ACTIESCOLA, SLU amb domicili al Carrer Esport, 1-1 pis de Cassà de la Selva,  on podreu exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les mateixes." 

FITXA DE SALUT 

General 

Es mareja amb facilitat?  SI NO Sap nedar? SI  NO Dorm bé? SI  NO

És somnàmbul/a? SI NO Enuresi?  SI  NO Aparell dental? SI  NO
Alimentació 

És intolerant o al·lèrgic a cap ingredient o aliment? SI  NO
Quins?  

Segueix alguna dieta especial?  SI NO Quina?
Malalties 

Pateix alguna malaltia crònica?: SI NO  Quina

Pateix malalties amb freqüència?  SI NO  Quina

Pren cap medicament?  SI NO  Quin
Especificar dosis i administració: 
· Nota: serà imprescindible adjuntar certificat mèdic i haver signat l’autorització referent al subministrament de medicaments.
Al·lèrgies 

Pateix alguna al·lèrgia?  SI  NO  Quina
Reacció (adjunteu protocol d’actuació) 
Altres observacions: 



INSCRIPCIONS -cal marcar amb una X les opcions on us voleu inscriure- 

 
 

 

 

 

 

  

 

     

SETMANA ACOLLIDA CASAL MATÍ CASAL TARDA 

Del 28 de juny al 2 de juliol 

Del 5 al 9 de juliol 

Del 12  al 16 de juliol 

Del 19 al 23 de juliol 

Del 26 al 30 de juliol 

Casal d’estiu d’Agullana 2021. FULL D’INSCRIPCIÓ 

DADES DE L’INFANT 
1r. Cognom       2n. Cognom 

Nom         Adreça 

Codi Postal   Població 

Data de naixement  Curs 

Adreça electrònica @ 

PREUS I MODALITAT 

Modalitat Preu Els preus del casal ja 

tenen aplicada una 

subvenció de 

l’Ajuntament. 

SETMANAL 
Acollida de 8 a 9 h. 10 € 
Casal matí de 9 a 13 h. 31 € 
Casal tarda de 15 a 17 h 23 € 

CONTACTE EN CAS D’URGÈNCIA DURANT L’ACTIVITAT, AVISEU A: 

1. al telèfon 

2. al telèfon 

3. al telèfon 

Aquest full conté informacions importants, conserveu-lo fins que s’acabi el casal. 

DATES, HORARI, LLOC i PÚBLIC 

Casal d’estiu: Del dia 28 de juny al dia 30 de juliol de 2021 

Horari :  Acollida: De 8.00 a 9.00 hores 

Casal:  De 9.00  a 13.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores 

Lloc: Escola Lluís Marià Vidal d’Agullana 

Edats: De P3 a 6è de primària 

Aprofitarem aquests dies per conèixer algunes històries increïbles, jocs, tallers, danses... On cada setmana 

tindrà com a protagonista una disciplina artística o artesanal. Art i diversió assegurada! 

INFORMACIONS 

-R EUNIÓ INFORMATIVA: Dijous 13 de maig a les 17h al Pati de la Concòrdia d’Agullana.
- La inscripció es podrà fer en el període comprès entre el 13 de maig i el  i el 2 de juny de 2021 en paper  

lliurant la documentació necessària a l’Ajuntament o telemàticament enviant-la a actiescola@actiescola.cat o 
bé  al 610 10 38 11 per WhatsApp  (en aquest cas el primer dia  de casal us farem signar les autoritzacions i 
De claració Responsable)
- Per formalitzar la inscripció cal realitzar el pagament del casal al següent número de compte d’Actiescola, 
es pecificant el nom del participant.

ES94  0049  6556  3424  1000  5439 
- Mínim d’inscrits: *ACOLLIDA: 8 participants *CASAL MATÍ: 15 participants *CASAL TARDA: 12 participants
- Una vegada començat el casal, no es retornaran les quotes abonades.
- Actiescola SLU es reserva el dret de canviar les activitats programades per motius d’organització, tècnics,
meteorològics o sanitaris.

Important: No s’admetran les inscripcions que no vagin 

acompanyades de tota la documentació sol·licitada. 

MESURES COVID 19. Document marc de la Generalitat de Catalunya: 

- El casal només es podrà portar a terme si està permès per la Generalitat.

- A l’entrada del casal es prendrà la temperatura als infants amb un termòmetre de no contacte. 
L’acompanyant no podrà marxar fins que s’hagi pres la temperatura. En cas de tenir més de 37’5°C:

- o Simptomatologia compatible amb la COVID-19: 14 dies de confinament

- o Simptomatologia NO compatible amb la COVID-19: 48 hores a casa

- Cada infant haurà de dur una màscara higiènica amb compliment norma UNE a la seva motxilla 
identificada amb el nom.

- Des del casal es prendran totes les mesures higièniques i de funcionament que estipula el Document 
Marc. I serem estrictes amb tot el que es demana. Esperem la vostra col·laboració necessària.
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