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PRESENTACIÓ
Un any més som a les portes de les vacances d’estiu dels nostres fills i filles i des de l’AMPA de la Fundació Escola
Mowgli us volem oferir el nou programa de l’ESCOLA D’ESTIU 2019.
Aquest programa està format per una gran varietat d’activitats: tallers, gimcanes, esports, sortides, piscina,
acampada, bivac, inflables i jocs... que permetran als infants gaudir de l’estiu.
El programa està adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys (nascuts entre el 2007 i el 2015), i estan conduïdes per
monitors especialitzats en l’educació en el lleure.
Les activitats i programació estan separades per a Petits (P3, P4 i P5) i Grans (De 1r a 6è).
Igual que en anys anteriors, hi ha la possibilitat de fer jornada sencera o mitja jornada al matí, incorporant a la
mitja jornada l’excursió prevista durant la setmana.
En aquest dossier trobareu tota la informació relativa a les activitats programades per als mesos de junyi juliol i
agost i setembre, setmana a setmana, i per a petits i grans. Alguna de les activitats podrien ser modificades per
raons alienes a l’organització.
En el dossier també hi teniu tots els formularis d’inscripció i autoritzacions (pàgines 13a 17) que necessitem que
ens lliureu, en paper, abans del 31 de maig de 2019, juntament amb diferents documents.
Som conscients que és molta la informació a omplir, però és del tot necessari i imprescindible que tinguem totes
les dades: fitxes de salut, contacte, autoritzacions, cessió de drets d’imatge.
També us demanem que feu la inscripció a través de la pàgina web, per a facilitar-nos la gestió d’aquesta
informació: http://www.tiny.cc/escolaestiu2019
Us convoquem per a poder-vos-ho explicar, en persona a la REUNIÓ INFORMATIVA, el divendres, 17 de maig de
2019 a les 8:00 del vespre, a la classe d’anglès de l’escola.
Us animem a posar-vos en contacte amb nosaltres per tal de realitzar qualsevol consulta que creieu necessària de
l’escola d’estiu que organitza l’AMPA de l’escola, a través del correu de la comissió de l’escola d’estiu:
escolaestiu@escolamowgli.cat
Agraïm la vostra atenció i esperem poder saludar-vos ben aviat.
Comissió d’Escola d’Estiu
AMPA Fundació Escola Mowgli
escolaestiu@escolamowgli.cat
www.escolamowgli.cat
www.facebook.com/escolamowgli
www.twitter.com/escolamowgli
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DADES I INFORMACIONS CLAU
Calendari d’activitats i preu inscripcions per setmana
JORNADA SENCERA*
(9:00 a 13:00
i de 15:00 a 18:00)

MITJA JORNADA*
(9:00 a 13:00)

SET 1. DEL 25 AL 28 DE JUNY de 2019

55 €

45 €

SET 2. DEL 1 AL 5 DE JULIOL de 2019

55 €

45 €

SET 3. DEL 8 AL 12 DE JULIOL de 2019

65 € (grans)
55 € (petits)

55 € (grans)
45 € (petits)

SET 4. DEL 15 AL 19 DE JULIOL de 2019

55 €

45 €

SET 5. DEL 22 AL 26 DE JULIOL de 2019

55 €

45 €

SET 6. DEL 27 AL 30D’AGOST de 2019

55 €

45 €

SET 5. DEL 2 AL 6 DE SETEMBRE de 2019

55 €

45 €

(ACAMPADA pels grans)

*El preu per setmana ja inclou l’excursió de la mateixa.
L'Ampa es reserva el dret d’anul·lar alguna setmana si no hi ha un grup mínim de 15 nens/es inscrits.
Les famílies que no són de l'escola hauran d'abonar una matrícula, addicional, de 40€ per nen/a.

Descomptes
DESCOMPTE PACK 5 SETMANES JUNY-JULIOL
JORNADA SENCERA
GRANS
PETITS
260 €
250 €

MITJA JORNADA
GRANS
PETITS
215 €
205 €

Per a les famílies amb 3 fills o més apuntats a l’escola d’estiu: 30% de descompte
a partir del tercer fill (el descompte s’aplicarà a l’import més petit)

Samarreta de l’escola
Com a novetat d’aquest any, s’ha dissenyat una samarreta pels nens inscrits a l’escola d’estiu. Per tant, no caldrà
portar la samarreta blanca a inici de l’escola. Aquesta samarreta té un cost de 5,5 € que es cobrarà juntament
amb el càrrec del mes de juliol. En cas de què un/a nen/a s’inscrigui fora de termini no es pot garantir que disposi
de la samarreta “serigrafiada”.
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Servei de menjador
Hi haurà servei de menjador i pati vigilat. Els nens que fan mitja jornada i es queden a dinar, s’han de recollir
abans de les 15:00. El dinar serà fet per la cuinera de l’escola.
L’horari serà d’13:00 h a 15:00h de la tarda i el preu de 7 €/dia.
Cal avisar abans de les 10 h. del mateix dia, en cas de què el nen es quedi al menjador.

Servei d’acollida de 8 a 9 del matí
Hi ha la possibilitat d’utilitzar el servei complementari d’esplai de 8 a 9 del matí pels pares que ho necessitin.
L’espai d’acollida s’ubicarà al menjador de petits i el seu preu és de 2’30€/dia.

Inscripcions i autoritzacions
No s’acceptarà cap inscripció si no es porta la butlleta d’inscripció, l’autorització de participació, la fitxa de salut
i el full d’autorització d’ús d’imatges lliurades en mà, degudament complertes i signades, a la secretaria de
l'escola.
Malgrat que l’escola ja disposi d’aquestes dades durant el curs escolar, són documents que necessitem tenir de
manera exclusiva per l’escola d’estiu.

Assistència
Recordem que els nens/es malalts i/o amb febre o amb polls no poden venir a l’escola d’estiu per evitar contagis i
caldrà avisar en el cas de què el/la nen/a no puguis assistir a l’activitat.

Forma de pagament
1. Per als nens que no siguin alumnes de l’escola: el pagament es farà en efectiu a la secretaria de l’escola
en el moment de fer la inscripció o per domiciliació bancària, prèvia a l’inici de l’activitat.
Qualsevol modificació es pagarà en efectiu.
El servei de menjador i d’acollida matinal es cobrarà mitjançant domiciliació bancària.
2. Per als nens de l’escola: el pagament es farà mitjançant domiciliació bancària.
Tots els serveis que quedin pendents en acabar l’Escola d’Estiu es passaran pel banc (menjador, acollida,
etc.).Els rebuts es cobraran una primera part al juliol i una segona part a l’agost.
Totes les regularitzacions es cobraran al setembre.
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Termini inscripcions i modificacions.
Cal retornar la butlleta d’inscripció (amb tots els documents associats) com a màxim el divendres dia 31 de maig
de 2019 a la secretaria de l’escola.
No es garantirà cap plaça si la inscripció es retorna fora d’aquest termini. Tampoc es pot assegurar que el nen o
nena disposi de la samarreta “serigrafiada” de l’escola d’estiu.

Durant la mateixa setmana no hi ha opció de canviar de mitja jornada a jornada sencera o a l’inrevés.

Tota modificació o canvis després de la data màxima d’inscripció i degut a l’impacte que comporten, tindran uns
recàrrecs que seran els següents:
•
•
•
•

Les inscripcions a partir del 31 de Maig, fora de termini, es cobraran amb un increment de 15€ per
setmana i nen/a.
Per cada setmana extra un cop feta la inscripció inicial i a partir del 31 de maig, es cobraran amb un
increment de 15 € per setmana i nen.
El canvi de format de jornada sencera a mitja jornada i a l’inrevés, a partir del 31 de maig, es cobraran
amb un increment de 5 € per setmana i nen.
Si fora de termini, a partir del 31 de maig, s´anul.la alguna setmana, s’abonarà el 50% de l’import.
Si la baixa és per un motiu de salut, s’abonarà el 100% presentant el justificant mèdic.
En els dos casos, l’import s’abonarà durant la segona quinzena de setembre.

TOTS ELS CANVIS s’han de fer sempre per escrit a la secretaria o per correu electrònic
escolaestiu@escolamowgli.cat
No s’acceptarà cap canvi fet verbal o telefònicament.
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INFORMACIONS PRÀCTIQUES
Què cal portar?
Per norma general, a les sortides, a la piscina i a l'aula es portarà el material que podeu veure a la taula de
continuació. Per altra banda, cada divendres s'enviarà una circular, via e-mail, a les famílies fent un petit
recordatori de què s'ha de dur la setmana vinent. També hi haurà un cartell a l'entrada de l'escola que ho
recordarà, tant del grup de grans com de petits.
A l'última taula, afegim també el material que s'haurà de dur la nit de bivac a l'escola i, a la pàgina següent, a
l'acampada.

PETITS

GRANS

SORTIDES:
-Esmorzar, dinar i aigua (tot en carmanyola)
-Samarreta de l'escola d'estiu
-Calçat i roba còmode
-Crema de sol (posada de casa i a la motxilla)
-Gorra

SORTIDES:
-Esmorzar, dinar i aigua (tot en carmanyola)
-Samarreta de l'escola d'estiu
-Calçat i roba còmode
-Crema de sol (posada de casa i a la motxilla)
-Gorra

Molt important:
Tot ha d'estar etiquetat amb el nom i cognoms.
Evitar portar iogurts o fruites que es puguin aixafar,
tal com marca la normativa de l'escola.

Molt important:
Tot ha d'estar etiquetat amb el nom i cognoms.
Evitar portar iogurts o fruites que es puguin aixafar,
tal com marca la normativa de l'escola.

PISCINA:
-Banyador (posat de casa)
-Tovallola
-Xancletes
-Una muda
-Ulleres, taps o maniguets (si és el cas)
-Crema de sol (posada de casa i a la motxilla)

PISCINA:
-Banyador (posat de casa)
-Tovallola
-Xancletes
-Una muda
-Ulleres, taps o maniguets (si és el cas)
-Crema de sol (posada de casa i a la motxilla)

Molt important:
Tot ha d'estar etiquetat amb el nom i cognoms.

Molt important:
Tot ha d'estar etiquetat amb el nom i cognoms.

A L'AULA:
-Una muda
-Got de plàstic amb el nom
-Material per fer activitats (si és el cas)

A L'AULA:
-Material per fer activitats (si és el cas)

BIVAC (P5 i grans)
-Sopar
-Disfressa posada de casa (temàtica lliure)
-Lot
-Aïllant i sac de dormir
-Pijama i roba de recanvi per l'endemà
-Necesser d'higiene personal (raspall de dents, pasta de dents, tovallola i raspall)
-Material per fer activitats (si és el cas)
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Acampada
L'acampada d'enguany es farà de dimecres 10 a divendres 12 de juliol a la Riba, província de Tarragona. És
imprescindible portar la targeta sanitària el mateix dimecres.
El terreny disposa d'espai de cuina, cuina equipada, menjador, deu lavabos, sis dutxes, cinc piques, electricitat,
aixopluc i zona de jocs (50m2). També hi ha una piscina pròpia del terreny.
L'aigua que arriba al terreny és de la xarxa pública tractada.
S'accedeix al terreny mitjançant una carretera asfaltada.
El material que cal portar és el següent:
Material i utensilis
-Tenda de campanya (qui en tingui)
-Piquetes
-Sac de dormir
-Lot
-Repel·lent de mosquits

Higiene personal
-Crema solar
-Raspall i pasta de dents
-Sabó de dutxa
-Pinta/Raspall del cabell
-Crema per si ens piquen els mosquits
-Taps (en cas que sigui necessari)

Roba
-Roba còmode i calçat esportiu
-Jersei i pantaló llarg per si refresca
-Roba interior, mitjons i pijama
-Gorra
-Banyador i tovallola
-Xancles tancades o lligades
-Cangur (en cas de pluja)
-Tovallola per la dutxa

Menjar
-Esmorzar i dinar del primer dia (amb
carmanyola, coberts i tovalló de roba)
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PROGRAMACIÓ JUNY-JULIOL
1ª SETMANA, del 25 al 28 de juny de 2019, Viu Igualada... En la natura
(PETITS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

dilluns
24

dimarts
25

Benvinguda
9:00 - 10:15

dimecres
dijous
26
27
Acollida
SORTIDA
Museu
CRARC de
Masquefa

divendres
28

Tallers
ambientals

Jocs de
coneixença
10:15 - 10:45

Esmorzar

10:45 - 12:45

Fem un hort al
pati

12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

Recollida
Dinar

Anem al parc
fluvial Anem al
parc fluvial

Esmorzar
Tallers
ambientals

Plantem
madueixeres

Recollida
Dinar

15:00 - 16:00
PISCINA

Juguem
plegats!

PISCINA

Tastet
De l'hort

16:00 - 17:00
(anada i tornada

17:00 – 18:00

Berenar

(GRANS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

dilluns
24

dimarts
25

9:00 - 9:30

Benvinguda

9:30 - 10:45

Tallers
ambientals

10:45 - 11:15

Esmorzar

11:15 - 12:45

Tallers
ambientals

12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

Recollida
Dinar

dimecres
dijous
26
27
Acollida
SORTIDA
Ens trobem
amb el casal
de la Pobla de
Claramunt!

divendres
28

Estudi

Estudi

Tallers
ambientals

Anem al parc
fluvial

Esmorzar
Tallers
ambientals

Plantem una
carnívora

Recollida
Dinar

15:00 - 16:00
PISCINA
16:00 - 17:00

Jocs d'aigua
A l'escola

PISCINA

(anada i tornada
amb tren)

17:00 – 18:00

Berenar
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2ª SETMANA, del 1 al 5 de juliol de 2019, Viu Igualada... En l’esport
(PETITS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

9:00 - 10:15

dilluns
1

dimarts
2

Taller
emocional

Jocs d'aigua

10:15 - 10:45
10:45 - 12:45

dimecres
3
Acollida
SORTIDA
Anem als
inflables!

Esmorzar
Ens
representem

12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

dijous
4

divendres
5

Matí sobre
rodes

Taller sensorial

Esmorzar

Taller de
contes amb
braile

Teràpia
Canina

Ioga i meditació

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Conte motor

PISCINA

16:00 - 17:00

Jocs d'aigua
A l'escola

PISCINA

Jocs
cooperatius

(anada i tornada
amb bus)

17:00 – 18:00

Berenar

(GRANS)
dilluns
1

dimarts
2

9:00 - 9:30

Estudi

Estudi

9:30 - 10:45

Ens
representem

Taller de braile

Hora/dia
8:00 - 9:00

10:45 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

dimecres
3
Acollida
SORTIDA
Anem als llits
elàstics!

Esmorzar
Ens
representem

dijous
4

divendres
5

Estudi

Estudi

Taller de
defensa
personal

Jocs d'aigua

Esmorzar
Matí sobre
rodes

Teràpia canina

Collage de
recull fotogràfic

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Meditació i
Ioga
16:00 - 17:00
17:00 – 18:00

PISCINA

Jocs d'aigua
A l'escola
(anada i tornada
a peu)

Berenar
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3ª SETMANA, del 8 al 12 de juliol de 2019, Viu Igualada... En l’artesania
(PETITS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

9:00 - 10:15

10:15 - 10:45
10:45 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

dilluns
8

dimarts
9

Taller de
globus

Obres d'art

dimecres
10
Acollida
SORTIDA
Anem a visitar
l'European
Balloon
Festival!

Esmorzar
Obres d'art

dijous
11

divendres
12

Decorem
El pati

Fem un coixí
gegant

Esmorzar

Taller de
Globus

Jocs de taula

Fem un coixí
gegant

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Veiem
curtmetratges

PISCINA

PISCINA

16:00 - 17:00

Jocs d'aigua
A l'escola

17:00 – 18:00

Berenar

Jocs
Perceptius

(GRANS)
dilluns
8

dimarts
9

9:00 - 9:30

Estudi

Estudi

9:30 - 10:45

Taller de
globus/Taller
de cuir

Gimcana

Hora/dia
8:00 - 9:00

10:45 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

dimecres
dijous
divendres
10
11
12
Acollida
ACAMPADA a LA RIBA

Esmorzar
Taller de
globus/Taller
de cuir

Gimcana

Recollida
Dinar

15:00 - 16:00
Jocs
emocionals

PISCINA

16:00 - 17:00
17:00 – 18:00

Berenar
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4ª SETMANA, del 15 al 19 de juliol de 2019, Viu Igualada... En els oficis
(PETITS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

9:00 - 10:15

10:15 - 10:45
10:45 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

dilluns
15

dimarts
16

Fem carpetes
de paper

Taller tèxtil

dimecres
17
Acollida
SORTIDA

dijous
18

Anem a la
granja de
Taller amb cuir
l'Òdena Village
i fem un taller
de cuina

Esmorzar
Fem carpetes
de paper

divendres
19

Construïm
Igualada

Esmorzar
Fem
Fem
transperències transparències
amb fusta
amb fusta

Taller tèxtil

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Jocs
emocionals

PISCINA

Veiem les
micropíldores

PISCINA

16:00 - 17:00
17:00 – 18:00

Berenar
BIVAC a
l'escola
(només P5)

(GRANS)
dilluns
15

dimarts
16

dimecres
17
Acollida
SORTIDA

dijous
18

divendres
19

9:00 - 9:30

Estudi

Estudi

Estudi

Estudi

9:30 - 10:45

Jocs
tradicionals

Gravem una
micropíldora

Anem a la
piscina de la
Pobla de
Claramunt!

Fem
transparències
amb fusta

Veiem les
micropíldores

Hora/dia
8:00 - 9:00

10:45 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

Esmorzar
Preparació
BIVAC

Esmorzar

Gravem una
micropíldora

Jocs de taula

Fem
transparències
amb fusta

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Preparació
micropíldora

PISCINA

16:00 - 17:00

Veiem
curtmetratges
a l'escola

17:00 – 18:00

Berenar

PISCINA

BIVAC a
l'escola
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5ª SETMANA, del 22 al 26 de juliol de 2019, , Viu Igualada... En la tradició
(PETITS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

9:00 - 10:15

dilluns
22

dimarts
23

Jocs
expressius

Jocs de
moviment

10:15 - 10:45
10:45 - 12:45

dimecres
24
Acollida
SORTIDA
Taller de
percussió amb
els Protons
d'Igualada

dijous
25

divendres
26

Acabem el
drac!

Festa de comiat

Esmorzar
Construïm el
drac de les
pipes

12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

Esmorzar

Construïm el
drac de les
pipes

Cercavila pel
passeig

Festa de
l'escuma

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Dansa

PISCINA

16:00 - 17:00

Jocs d'aigua
A l'escola

17:00 – 18:00

Berenar

PISCINA

Tobogant
d'aigua
Anima'ns

(GRANS)
dilluns
22

dimarts
23

dimecres
24
Acollida
SORTIDA

dijous
25

divendres
26

9:00 - 9:30

Estudi

Estudi

Estudi

Estudi

9:30 - 10:45

Creem
instruments
De percussió

Jocs
d'expressió

Taller de
percussió amb
els Protons
d'Igualada

Valorem el
casal

Festa de
Comiat

Hora/dia
8:00 - 9:00

10:45 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

Esmorzar
Ens movem!

Esmorzar

Creem
instruments
De percussió

Cercavila pel
passeig

Festa de
l'escuma

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Dansa
Urbana

PISCINA

PISCINA

16:00 - 17:00

Jocs d'aigua
A l'escola

17:00 – 18:00

Berenar
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PROGRAMACIÓ AGOST-SETEMBRE 2019
6ª SETMANA, del 27 al 30 d’agost de 1019, Viu Igualada... Tornant de festa major
(PETITS i GRANS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

dilluns
26

dimarts
27

dimecres
dijous
28
29
Acollida

divendres
30
SORTIDA

Benvinguda
9:00 - 10:15

Ens expliquem
les vacances

10:15 - 10:45
10:45 - 12:45

Estudi
Jocs de taula

Anem al mercat i
Experimentem cuinem el dinar!
amb pintura

Esmorzar
Fem un dibuix
de les
vacances
Joc lliure

12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

Fem
estampació

Fem un
Collage

Joc lliure
Recollida
Dinar

15:00 - 16:00
PISCINA

Fem galetes

PISCINA

Jocs
cooperatius a
l'escola

16:00 - 17:00
(anada i tornada

17:00 – 18:00

Berenar
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7ª SETMANA, del 2 al 6 de setembre de 2019, Viu Igualada... En l’art
(PETITS i (GRANS)

Hora/dia
8:00 - 9:00

dilluns
2

dimarts
3

dimecres
4
Acollida

dijous
5

divendres
6

SORTIDA

Benvinguda
9:00 - 10:15

Escollim l'obra
de teatre

10:15 - 10:45
10:45 - 12:45

Dissenyem el
cartell

Assagem la
funció

Ens quedem a
l'escola pels
últims
preparatius!

Esmorzar
Comencem els Seguim amb
preparatius! els preparatius

12:45 - 13:00
13:00 - 15:00

Festa de
Comiat

Esmorzar
Preparem el
vestuari

Gimcana

Recollida

Recollida

Dinar

Dinar

15:00 - 16:00
Jocs teatrals

PISCINA

Jocs
expressius

16:00 - 17:00
17:00 – 18:00

Berenar
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És IMPRESCINDIBLE que adjunteu les autoritzacions de les següents pàgines, signades
pels pares o tutors juntament amb aquests documents també en paper:
- Fotocòpia del llibre de vacunes
- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a
- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR
També us demanem que feu la inscripció a través de la pàgina web per a facilitar-nos la
gestió, control i seguiment de la informació de tots els nens i nenes participants a l’escola
d’estiu: http://www.tiny.cc/escolaestiu2019
_____________________________________________________________________________________________
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (cal omplir-ne una per cada nen/a)
1. Per alumnes de l’escola: indicar les dades del compte bancari si hi ha canvi respecte al del curs habitual
2. Per alumnes fora de l’escola: indicar les dades del compte bancari en cas d’utilitzar el servei de menjador i
d’acollida i en el cas de pagament mitjançant domiciliació bancària

 Rebut (en dues parts, juliol i agost) Efectiu
Titular del compte:
IBAN:
Nom nen/a:
Alumne de l’escola Mowgli?

Sí/No

Tel. casa:

Curs:
Tel. mòbil:

Tel. feina:

Correu electrònic:
Adreça:
Població:

C.P:

Talla de la samarreta:  3-4 anys

 5-6 anys

 7-8 anys

 9-10 anys

 11-12 anys

 13-14 anys

Marqueu amb una creu l’opció que us interessi per a cada setmana: Jornada Sencera o Mitja Jornada i sortida o
res si per aquella setmana el/la nen/a no assistirà a l’escola d’estiu
Setmana 1
25/06 -28/06
 Jornada Sencera
 Mitja jornada +
Sortida

Setmana 2
01/07-05/07
 Jornada Sencera
 Mitja jornada +
Sortida

Setmana 6
27/08 -30/08
 Jornada Sencera
 Mitja jornada +
Sortida

Setmana 7
02/09-06/09
 Jornada Sencera
 Mitja jornada +
Sortida

Setmana 3
08/07-12/07
 Jornada Sencera
 Mitja jornada +
Sortida

Setmana 4
15/07-19/07
 Jornada Sencera
 Mitja jornada +
Sortida

Setmana 5
22/07-26/07
 Jornada Sencera
 Mitja jornada +
Sortida

AUTORITZACIÓ PARE/MARE O TUTOR:
En /na............................................................................................................amb DNI núm........................ autoritza el
seu fill/a........................................................................... a assistir a l'activitat sol·licitada segons les condicions
establertes i a participar de totes les sortides que es duran a terme. Fa extensiva aquesta autorització a les
decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció
facultativa. Així mateix, el sotasignant delega la potestat de l’alumne/a en l'equip de dirigents de l'Escola d'Estiu
en totes les decisions que facin falta, per un millor funcionament de l’activitat.
Signatura dels pares o tutors:

Igualada,

de

de 2019
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AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ (cal omplir-ne una per cada nen/a)
Dades de l’activitat Centre d'educació en el lleure: Escola d'estiu 2019
Entitat organitzadora: Fundació Escola Mowgli
Entitat promotora: AMPA de la Fundació de l'escola Mowgli
Dades de l’alumne
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Autorització de participació
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da a participar a totes les activitats programades de l'escola d'estiu
Tanmateix l‘autoritzo expressament per a:
•

Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia

•

Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar usant un vehicle privat per al
desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica, emprant les mesures de
seguretat pertinents

•

Banyar-se a la piscina en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents

•

Realitzar activitats fisicoesportives i aventura...

Indiqueu (encerclant l’opció que correspongui) si l’autoritzeu o no a:

•
•

Sí / No
Altres autoritzacions que facin falta segons l’activitat: Sí /No
Tornar tot sol/a a casa finalitzada l’activitat:

Firma del pare/mare o tutor/a

DNI de qui firma:.......................................................
Data: ................de ................................................... del 2019
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FITXA DE SALUT I ALTRES (cal omplir-ne una per cada nen/a)
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 del/la nen/a:
Impediments físics o psíquics:
Indiqueu si el vostre fill o filla té algun impediment que hem de tenir en compte
El/la nen/a sap nedar?  Sí / No

Malalties cròniques i/o al·lèrgies:
Indiqueu si el vostre fill o filla té alguna malaltia crònica o recurrent que hem de tenir en compte. Indiqueu si té
alguna al·lèrgia o intolerància i quines mesures hem de prendre

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

Firma del pare/mare o tutor/a
DNI de qui firma:.......................................................
Data: ................de ................................................... del 2019
Model d’autorització de participació + fitxa de salut per activitats regulades pel Decret 137/2003 (menors d'edat)
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AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES I PUBLICACIÓ DE DADES (cal omplir-ne una per cada nen/a)
Dades de l’activitat Centre d'educació en el lleure: Escola d'estiu 2019
Entitat organitzadora: Fundació Escola Mowgli
Entitat promotora: AMPA de la Fundació de l'escola Mowgli
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la constitució espanyola i està regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la
direcció d’aquesta activitat d’educació en el lleure demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per
publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blogs, web, xarxes socials, revistes) cal la corresponent
cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat
en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat
dels alumnes.
Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor /a en qüestió no aparegui clarament identificat i s’estén a
realitzacions com ara treballs, escrits, opinions i publicacions vàries del menor.
Dades del menor i dels pares, mares o tutors
Nom i cognoms del menor:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal del menor
DNI/NIE/Passaport
Autoritzo
1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
programades i organitzades pel centre organitzador de l’activitat i publicades en:
•
•

•
•

Sí /No
Xarxes socials del centre: Sí / No
Revistes o publicacions editades pel centre: Sí / No
Altres mitjans de comunicació, diaris, TV,…. Sí /No
Pàgines web i blogs del centre:

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, web del
centre i revistes editades pel mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
Lloc i data:

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal del menor
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