
 

La Salle Premià de Mar  R0800055F 
C/Abat Oliba, 17,  
08330 Premià de Mar 

Autorització Activitats d’Estiu La Salle Premià 
 
 

Nom del nen/a: .................................................................................. Curs: ………....... 

 

En/Na.................................................................. amb D.N.I. ...................................., 

com a tutor/a legal de ................................................................................., autoritzo al 

meu fill/a a participar a les activitats d’estiu de l’escola La Salle Premià de Mar, que es realitzen 

entre el 22 de juny i el 10 de setembre de 2021 a l’escola La Salle Premià de Mar i al municipi 

de Premià de Mar. 

 

També l’autoritzo a: 

• Realitzar activitats fisicoesportives. 

• Ser intervingut quirúrgicament o rebre qualsevol tractament mèdic en cas d’urgència, si 

així ho considera el corresponent equip mèdic. 

 

Declaro sota la meva responsabilitat, com a tutor/a legal del/la menor participant a l’activitat que 

l’infant o jove té administrades les vacunes pertinents pròpies per la seva edat segons el calendari 

vacunal del Departament de /Salut. 

SI NO 

 

Autoritzo a l’equip de monitors/es del casal perquè al finalitzar l’activitat, el meu fill/a marxi 

sol/a cap a casa.  

SI NO 

 

Correu electrònic de contacte: ..................................................................................... 

Telèfon de contacte: ................................................................................................... 

 

 

Signatura del tutor/a legal: 

 

A ........................................., ........... de ....................... del 2021 

 

*Recordeu que cal completar també el Formulari en Línia 

 

AUTORITZACIÓ DEL TUTOR/A LEGAL DEL NEN/A 



 

La Salle Premià de Mar  R0800055F 
C/Abat Oliba, 17,  
08330 Premià de Mar 

 
TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL 

 
 
CARNET DE VACUNES (pàgina de vacunes i dates) 

 

Fotocòpia del Carnet de Vacunes 

Fotocòpia de Targeta Sanitària (per davant i per darrere) 



 

La Salle Premià de Mar  R0800055F 
C/Abat Oliba, 17,  
08330 Premià de Mar 

 
 

 

 SI NO 

Sap nedar?   

Pateix algun tipus de malaltia o trastorn? 

Quin? .................................................................................... 

  

Pateix algun tipus d’al·lèrgia? 

Quin? .................................................................................... 

  

Actualment pren algun tipus de medicament? 

Quin? .................................................................................... 

  

Altres observacions mèdiques: 

 

 ACTIVITAT  
(Casal d’Estiu / Casal 

Multiesports / Campus 

Futbol) 

HORARI  
(matí / tardes d’anglès / 

matí i tardes) 

PERMANÈNCIES 

(SI/NO) 

MENJADOR 

(SI/NO) 

PRECASAL 
    

1a setmana juliol 
    

2a setmana juliol 
    

3a setmana juliol     

4a setmana juliol 
    

5a setmana juliol 
    

POSTCASAL     

Els cobraments es domiciliaran des de l’escola. En cas de no ser alumne de l’escola, cal realitzar el pagament per 

transferència bancària i enviar-nos el comprovant de pagament (IBAN: ES85-2100-0331-3701-0131-5226). 
Cal realitzar el pagament de 50€ abans del 31 de maig (en el cas de fer-ho per domiciliació, es cobrarà aquest 

import el 31 de maig). La resta abans del 31 de juliol. 

Jo..........................................................................................amb DNI ..................................... Pare/Mare/Tutor de 

........................................................................................ Autoritzo a Activitats d’Estiu, vinculat a l’escola La Salle Premià 

de Mar a: fer fotografies del meu fill/a, a que aquestes siguin penjades als canals de comunicació d’Activitats d’Estiu, 

La Salle Premià i La Salle Catalunya i a que s’utilitzin per promocionar activitats relacionades amb les Activitats d’Estiu 

(Instagram i Pàgines Web). Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre la 

utilització de la imatge del menor abans assenyalat.  

A........................................, .... de ............................... del 2021  

DADES MÈDIQUES DEL NEN/A 

ACTIVITATS I SERVEIS 

Signatura del tutor/a legal: 

DRETS D’IMATGE 



Declaració responsable per a les famílies 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 cir-
cumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’edu-
cació en el lleure, en la qual en/na  ...................................................................... participa. Així mateix, en-
tenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències 
que puguin ocasionar-se en relació amb la pandèmia durant l’activitat.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions ne-
cessàries 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. 

Que comunicaré a l’entitat organitzadora les incidències escolars vinculades a la Covid-19 que hagin 
afectat al grup classe d’en/na  ............................................................. mentre duri l’activitat. 

Finalment, declaro responsablement que mentre duri l’activitat, en/na  .............................................................
compleix els requisits de salut següents, i que en cas que algun d’ells no es compleixi, no assistirà a l’activitat:

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respira-
tòria, 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. 

No està a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un con-
vivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció. 

Que el mateix dia que es realitza l’activitat, no està exclòs d’assistir al seu centre escolar per qualsevol 
incidència vinculada a la Covid-19. 

Només marcar en cas de menor amb malaltia crònica d’elevada complexitat considerada de risc per a la 
Covid-19:  

Que el seu equip mèdic de referència, juntament amb la família o persones tutores, han valorat positiva-
ment 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
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