
Dades de l’activitat  
Centre d'educació en el lleure: 
Esplai Els Cargols, Casal d’estiu 2018,  

Entitat organitzadora:  
Esplai Els Cargols 

Entitat promotora: 
Esplai Els Cargols 

Dates i lloc de realització: Del 25 de Juny al 27 de Juliol a St Pau d’Ordal 

Dades del participant 
Nom i cognoms:                                                                                           Nº Cat Salut 
(Adjuntar fotocopia) 

 

Data de naixement: Curs: 

 

Adreça:                                                                                                                     
  

Codi postal:                                         Població:                                                                                                                     

 

Telèfon1:                                                                Telèfon 2:                                                        
Telèfon 3: 

 

Correu electrònic(2):                                                                             

.(2) Poseu el correu electrònic que s’entengui bé 

Fitxa de salut 

Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessàries que ens heu 
d’informar. La fitxa de salut és una obligació legal que estableix el Decret 137/2003 de 
10 de juny, informació que mantindrem amb la màxima confidencialitat de conformitat 
amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal 

Nom i cognoms de 
l’alumne/a:.........................................................................................................................
..................................................... 

Impediments físics o psíquics:  

Indiqueu si el vostre fill o filla té algun impediment que hàgim de tenir en compte 

 

Malalties cròniques i/o al·lèrgies:  

Indiqueu si el vostre fill o filla té alguna malaltia crònica o recurrent que hàgim de tenir en 
compte.  

Indiqueu si té alguna al·lèrgia o intolerància i quines mesures hem de prendre 

 

Medicació amb indicació d’horaris i quantitat:  

Indiqueu si el vostre fill o filla s’ha de prendre algun medicament indicant horaris i quantitats  

El medicament l’heu d’entregar al director/a de l’activitat el primer dia en arribar 

 

 

 

 

 
Enganxar aquí una 
fotografia de carnet 



Possible règim que escaigui:  

Indiqueu clarament si hi ha alguna cosa que el vostre fill o filla no pot menjar 

 

 

Informació de qualsevol altre qüestió que es consideri necessària: 

Indiqueu qualsevol altre qüestió que considereu necessari que sapiguem 
 

A les excursions es fatiga aviat? 
Es mareja amb facilitat? 
Dorm be? Quantes hores dorm normalment?  
Té insomni?  
Té problemes d’enuresi? (pipí al llit) 
És somnàmbul/a? 
Porta algun aparell dental? 
Es posa malalt amb freqüència? De què? 

 

Piscina 

Indiqueu posant una creu si l’autoritzeu o no a: 

Pot banyar-se a la piscina gran  Si           No 

 

Té que portar la bombolleta? Si           No 

 
Sap nedar? Si          No 

 

 

 

 

Firma del pare/mare o tutor/a                                                                 

Nom i cognoms de qui 
firma:....................................................................................................... 

DNI de qui firma:.......................................................  

Data: ................de ................................................... del 2017 

 

  

  

  


