
FITXA D’INSCRIPCIÓ ESTADA Per formalitzar la inscripció s'ha de 

complimentar la fitxa d’inscripció i retornar-la al professor, juntament amb una 
fotocopia del DNI DADES PERSONALS Nom i cognoms del participant  

 
Adreça...................................................................................................................... 
Població ........................................... CP .......................... Edat …...…… Data de 
naixement ……………………………...……………….....… Sexe ...................  
DNI ................................................................... Nom i cognoms del pare 
................................................................................................................... Telèfon 
............................................... Nom i cognoms de la mare 
............................................................................................................... Telèfon 
................................................ Altres telèfons en cas d’urgència 
.......................................................................................................................................... 
E-mail 
..........................................................................................................................................
..........................................................................  
 
AUTORITZACIÓ (per a menors de 18 anys) 
Senyor/a...........................................................................................................................
................., amb DNI ............................................ autoritza al seu fill/a 
..........................................................................................................................................
..... a assistir a la estada a ………………...............………….. del ............ al ............ de 20..  
 
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fossin 
necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent acció facultativa.  
 
Totes les dades de caràcter personal a les que es refereix aquest formulari, seran 
tractades exclusivament amb finalitats comercials i operatives de la organització 
d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir, els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a LA CASA URBANA de Molins de Rei I 
Balaguer, on se li facilitaran els impresos oportuns.  
 
Firma del pare, mare o tutor/a .................................... , a ............ de 
........................ de 2021.  
 
 



INFORMACIÓ SANITÀRIA Es posa malalt sovint? .................... Malalties més 
freqüents: ............................................................................................................... Pren 
algun medicament? ................... Quin? 
..........................................................................................................................................
Administració:..................................................................................................................
................................................................................ Està sota algun règim? ................. 
Quin? 
..........................................................................................................................................
.......... Ha estat intervingut quirúrgicament? ....................... Especificar: 
........................................................................................................  
És al·lèrgic? ....................... Especificar: 
..........................................................................................................................................
............. Te por als animals ? ................................... Quin? 
........................................................................................................................................  
 
INTOLERÀNCIES- AL-LERGENS?............................................................................ 
 

Observacions (aspectes a tenir en compte, es fa pipi, no sap nadar, té por a la 
foscor) 

 
 
Altres 
..........................................................................................................................................
....................................................................... Tota informació no comunicada al 
moment de la inscripció no es podrà tenir em compte a l’hora d’atribuir a 
l’allotjament.  
..........................................................................................................................................
................................................................... 
…………………………………………………………….………………................……………………………………...
.............………….............……… El fet de prendre part en les ESTADES DE LA CASA 
URBANA, suposa l’acceptació de totes i cada una de las Condicions Generals 
establertes. Així com, l'acceptació de totes les responsabilitats que puguin derivar-se 
del comportament inadequat del vostre fill/a per no seguir les normes o les 
indicacions dels professors  acompanyants.  
 
Firma del pare, mare o tutor legal 



CONTRACTACIÓ 
 ( marxa amb una X la o les setmanes que voleu contractar) : 
 

 Setmana del 28 de Juny 
 

 Setmana del 5 de Juliol 
 

 Setmana del 12 de Juliol 

Quin és el lloc d’origen? ( marca amb una X) 
• Molins de Rei 
• Vindrem directament al Camping  pequè som grup local  

DADES DEL NEN /A , JOVE QUE FARÀ LES ESTADES 
 
NOM:___________________________________ 
COGNOM:________________________________ 
DATA NAIXEMENT:__________________________ 
Nº SEGURETAT SOCIAL:______________________________ 
DNI:_____________________________________________ 
TALLA SAMARRETA:__________________________________ 
ADREÇA:________________________________________ 
MUNICIPI / C.P.:____________________________________ 
PROVÍNCIA:__________________________________________ 

Cal enviar per mail a  info@lacasaurbana.com la següent documentació per la 
validació de la inscripció. 
 
1. FULLS D’INSCRIPCIÓ 
2. FOTO ( TIPUS DNI) DEL INFANT Ò JOVE 
3. FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE/ MARE /TUTOR 
4. FOTOCÒPIA DEL DNI Ò LLIBRE DE FAMÍLIA DE L'INFANT Ò JOVE 
5. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE VACUNES 
6. FOTOCÒPIES DE LES PERSONES AUTORITZADES A PORTAR-LO I A RECOLLIR-LO 
7. FOTOCÒPIA DE LA TARJA DE LA SEGURETAT SOCIAL ( CAT SALUT) 
8. RESGUARD D'INGRÈS D'INSCRIPCIÓ D'UNA Ò DE LES SETMANES 

CONTRACTADES /  ES 16 2100 0012 2102 0099 7113  
CONCEPTE: NOM DEL NEN/A 

mailto:info@lacasaurbana.com


De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals 
s’incorporaran en un fitxer automatitzat del que és titular LA CASA URBANA. 
Sent la seva finalitat la formalització de la inscripció a les ESTADESi l’enviament 
d’informació relacionada amb aquest. LA CASA URBANA podrà difondre imatges 
de les activitats que realitzen els nens i nenes als casals / ESTADES sense que 
aquestes impliquin dret a remuneració.  
 
El signatari o el seu representant legal (en cas de menors d’edat)manifesta la 
seva conformitat amb la present clàusula legal. 
 
 Autoritzo a rebre missatges amb el servei de whatsapp en el meu telèfon 
de_______________________________ 
 
 
 
 

Firma del pare/ mare o tutor  Data: 
 
 
 
 
 
 EN CAS I PER MOTIUS NOMÉS DE FORÇA MAJOR / CONFINAMENT / POSITIU 

COVID I NO ES PUGUI VINDRE A LES COLÒNIES, LA DIRECCIÓ PODRÀ DONAR 
L’OPCIÓ DE REALITZAR LA SETMANA EN UNALTRE DE LES SETMANES QUE ES 
REALITZI O EL  REEMBOSSAMENT DE L’IMPORT ABONAT. 

 
 
Persones de contacte: 
SANDRA O IRENE 
info@lacasaurbana.com 
Telèfon Whattssap 675 855 350 
www.lacasaurbana.com 
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