
 DOSSIER D’INSCRIPCIÓ ESPAIS LLEURE – Vacances escolars
 Comú d’Escaldes-Engordany

DADES DE L’INFANT    Nº cens / CASS (6 números + 1 lletra): 
Nom:   Cognoms: 

Data de naixement:   Escola:    Aula: 

Adreça: 

Parròquia:    Telèfon de casa: 

DADES DEL TUTOR 1   Nº cens/CASS:  
Nom:   Cognoms: 

Mòbil:   Adreça electrònica: 

DADES DEL TUTOR 2   Nº cens/CASS:  
Nom:   Cognoms: 

Mòbil:   Adreça electrònica: 

DADES MÈDIQUES

Al·lèrgies i/o intoleràncies: 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

ALTRES TELÈFONS D’URGÈNCIA
Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 
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CUSTÒDIA I RECOLLIDA

Persones autoritzades a recollir l’infant:

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Signatura tutor 1:       Signatura tutor 2: 

                   

EN CAS DE SEPARACIÓ

Qui té la guàrdia i custòdia: 

Persones autoritzades pel tutor 1 a recollir l’infant:

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Signatura tutor 1:       Signatura tutor 2: 

                   

Persones autoritzades pel tutor 2 a recollir l’infant:

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Nom:  Parentiu:   Telèfon: 

Signatura tutor 1:       Signatura tutor 2: 
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PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades
personals        (BOPA núm. 119, 17/11/2021), us informem que les dades contingudes en el present
dossier han de ser exactes i actualitzades si s’escau pels pares o tutors de l’infant i es tractaran com
segueix:

Tipus de dades Gestor de les
dades

Finalitat Cessió a tercers

Dades personals
(noms i cognoms, data 
naixement, adreça, 
telèfons,...)

Comú 
d’Escaldes-Engordany

- gestor de deutors
-  assistir  correctament  l’infant
durant  la  seva  estada  a  l’Espai
Lleure.

Dades sensibles
(dades mèdiques, 
custòdies,...)

Departament d’Infància
del Comú 
d’Escaldes-Engordany

-  assistir  correctament  l’infant
durant  la  seva  estada  a  l’Espai
Lleure.

Així mateix en compliment de la mateixa llei us informem que a l’Espai Lleure el personal del
Comú realitza fotografies dels infants durant la seva estada a l’espai. Les fotografies on apareguin
els seu fill/a clarament identificable es tractaran com segueix (marcar al  costat  les opcions que
consentiu):

Tipus de
dades

Gestor de les
dades

Finalitat Cessió a tercers

Fotografies Comú 
d’Escaldes-Engordany

Fotografies d’activitats. A totes les famílies dels  infants
inscrits a l’Espai Lleure.

Totes les dades i imatges seran emmagatzemades de tal forma que podreu exercir els drets d’accés,
oposició  i  supressió  al  Departament  d’Infància,  tel.  806155,  a/e:  anna.braso  @e-e.ad  .  El  Comú
d’Escaldes-Engordany  s’eximeix  de  tota  responsabilitat  en  les  fotografies  i/o  enregistraments
realitzats per personal aliè al mateix Comú. 

Signatura tutor 1:       Signatura tutor 2: 
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INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES I AUTORITZACIONS

El/s  :

AUTORITZA/EN:

• als  responsables  de  l’Espai  Lleure  del  Comú d’Escaldes-Engordany  a  fer  practicar  tota
intervenció o cura d’urgència, en cas de necessitat, al seu fill/a.

• totes  les  sortides  que  es  faran  a  l’Espai  Lleure.  La  inscripció  a  l’Espai  Lleure  implica
l’autorització  de  dites  sortides  com  a  una  part  més  de  la  programació  d’activitats.  El
personal de l’Espai informarà a les famílies de cada sortida que porti a terme.

DECLARA/EN:

• estar assabentats i conformes amb les disposicions indicades en el document de termes i
condicions.

• que es fa responsable de la informació mèdica donada i de l’actualització d’aquesta si és
necessari durant la seva estada a l’Espai Lleure.. 

• que tota la informació donada és veraç i es compromet/en a actualitzar-la si aquesta pateix
qualsevol canvi.

• estar assabentats i conformes amb el procediment per sol·licitar la baixa d’inscripció de les
vacances escolars.

Resto assabentat i conforme:

Signatura tutor 1:       Signatura tutor 2: 
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