
FULL D’INSCRIPCIÓ
Tallers d’estiu 2021

LA MÀQUINA DEL TEMPS
Centre d’Art LA NAU

DADES PERSONALS DE L’INFANT
NOM 

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT 

EDAT 

DIRECCIÓ POSTAL

NÚMERO DE TARGETA SANITÀRIA 

POBLACIÓ I CODI POSTAL

CURS ESCOLAR FINALITZAT 

DADES DE LA FAMÍLIA
NOM DEL PARE

NOM DE LA MARE 

TELÈFON PARE 

TELÈFON MARE 

ALTRES TELÈFONS 

CORREU ELECTRÒNIC

TEMPORALITAT DE PARTICIPACIÓ (Marcar amb una creu a la casella indicada)

SETMANA                                    DIES

1                                                Del 5 al 9

2                                              Del 12 al 16

3                                              Del 19 al 23

4                                              Del 26 al 30

Les 4 setmanes              Tot el mes de juliol

(Les dades que introduireu en aquest full seran guardades en una base de dades i seran utilitzades únicament 
per les necessitats del funcionament del taller d’estiu. L’entitat es compromet a no fer-ne cap ús més enllà 
dels estrictament necessaris per a l’activitat per la qual són sol.licitades)
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Per formalitzar la inscripció cal que ens feu arribar les dades i les informacions requerides en
aquest document, més les que us anomenem a continuació:
- Una fotoicòpia del DNI (Del participant i de la persona que signa aquest document)
- Fotocòpia de la targeta sanitària
- Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar.
- Resguard de l’ingrés bancari al número de compte del Banc de Sabadell, indicant el següent
concepte: MDT més NOM DEL PARTICIPANT (tot en MAJÚSCULES)

NÚMERO BANCARI
ES93 0081 0104 7900 0637 9949

PREUS DE L’ACTIVITAT 
Tot el mes de juliol 200 euros
Una setmana 60 euros
Dos setmanes 100 euros
Tres setmanes 150 euros
Hora d’acollida 3 euros/dia

PAGAMENT
- Rereserva de plaça i pagament
A l’hora de formalitzar la inscripció, s’haurà d’abonar la totalitat del preu del taller (Segons
temporalitat desitjada)
- El preu mínim és el d’una setmana, malgrat el participant no hi pugui assistir tots els dies.

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR
En / Na _________________________________________________________________________

_______amb DNI ________________________________, autoritzo a participar en l’activitat ano-
menada “La màquina del temps”. Així mateix, declaro que el titular de  la inscripció no pateix cap 
malaltia que impedeixi participar a l’activitat esmentada. Faig extensiva aquesta autorització a 
les decisions mèdica-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció 
facultativa pertinent, si ha estat impossible la meva localització.

Signatura del pare, mare o tutor

Valls, ______ de __________________de 20___



OBSERVACIONS MÈDIQUES

Possibles impediments físics o en el desenvolupament
- Si
- No
- Quins?

Malalties cròniques
- Si
- No
- Quina?

Al.lèrgies
- Tipus
- Reacció
- Com actuar
- Prevenció

Pren medicaments?
- Nom del medicament
- Horaris
- Quantitats
- Sistema d’administració del medicament i recepta mèdica

Intolerància alimentària?
- Si
- No
- Quina?
- Qualsevol altre qüestió d’interès
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AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA. (D’ESTIU 2021)
En/Na ___________________________________________________________

Amb DNI número __________________________________________________

Pare / mare /tutor/a de _____________________________________________

AUTROTZA:

1. En finalitzar la jornada diària dels tallers, les persones següents recullin el/la meu/va fill/

filla:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Que el meu fill /a SI ______ NO ______ surti sol/a dels tallers sense ser acompanyat /da

per una persona adulta

Signatura de la persona responsable:

Valls, ________de _____________de 20___
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AUTORITZACIÓ DEL DRETS D’IMATGE (menors d’edat)

Tallers d’estiu 2021. LA MÀQUINA DEL TEMPS. Centre d’Art LA NAU

En/Na (pare, mare o tutor)__________________________________________

Amb DNI número _________________________________________________

Autoritzo al GRUP EDUCATIU FAS i al CENTRE D’ART LA NAU a la presa d’imatges de (nom de 

l’Infant) ___________________________________________________________ que es puguin fer 

durant l’activitat per il.lustrar material de difusió i enregistrament audiovisual de final de taller.

Les imatges podran ser difoses a:

Pàgina web del Centre d’Art LA NAU

Xarxes socials de LA NAU i FASteatre

Distribució interna entre els participats (material amb suport digital del treball realitzat.)

La distribució s’efectuarà amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de

FASteatre i del Centre d’Art LA NAU.

Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, 

pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb FASteatre i LA NAU per l’utilització 

d’imatges de la persona que represento.

_______________ de __________________ de 20_____

Signatura
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Grup Educatiu FAS

TEATRE
Educació en el lleure

(fer i deixar fer)


