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AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA /TUTOR 

 

En /Na _______________________________amb DNI _______________________, 

autoritza al seu fill/a ________________________________________________________ 

participar a totes les activitats que desenvoluparà el Centre Juvenil Salesians Martí-Codolar 

durant el curs 202_-2_, tant les que es facin dins les instal·lacions habituals del centre com 

les que es realitzin en altres indrets (visites culturals i esportives, excursions, sortides...). 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari 

adoptar en cas d’urgència, sota  la direcció facultativa adequada. 

 

Barcelona, _______ de _________________ de 202_. 
Signatura del pare/mare  o tutor. 

 
 
 

 

 

DADES PERSONALS 

NOM I COGNOMS:   

ADREÇA:  

CODI POSTAL:  POBLACIÓ:   

TELEFÓN 1:   TELEFÓN 2:   TELEFÓN 3:   

DNI:   DATA NAIXEMENT:   

LLOC DE NAIXEMENT:  

CURS:  ESCOLA:  

EMAIL:  

 Targeta Sanitària 

 DNI noi/a 

 Llibre de vacunes 
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Així mateix, li informem de què els destinataris de la informació són tots els departament i 
projectes organitzats i desenvolupats per L’Associació Salesians-Centre Juvenils, així com els 
estaments oficials que per Llei demanin la cessió de les dades, i aquells altres que L’Associació 
Salesians-Centre Juvenils cedeixi les dades tant per necessitat de gestió com de millora dels 
serveis. 

 
 

Barcelona, a _____ de ____________________de 202_ 
Signatura del pare/mare  o tutor                   Signatura de l’interessat (majors 14 anys) 

 
 
 
 
 

 
Per poder atendre al jove amb les millors condicions es recullen les dades medico – sanitàries, 
de religió, creences, raça, vida sexual, adients per les quals es demana el seu consentiment i la 
seva autorització perquè, en cas d’urgència, pugui ser atès sanitàriament sota  la direcció 
facultativa adequada i si s’escau, pugui ser degudament internat. 
 

Barcelona, a _____ de ____________________de 202_.              
 

Signatura del pare/mare  o tutor                   Signatura de l’interessat (majors 14 anys) 

 
 
 
 

 

 

TRACTAMENT DE LES DADES 

 
L’Associació Salesians-Centre Juvenils compleix íntegrament amb la llei 15/1999 i el RD 5/2018 de 
protecció de dades i posa les mesures de seguretat adients en funció del nivell de les dades que 
guardem. 
Mantenim les seves dades a fi i efecte complir amb la legislació vigent en matèria de gestió 
administrativa, d’assegurances i per les activitats educatives pròpies del servei.  
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a 
l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 8-12, 08035 Barcelona.  
 

 

Barcelona, a _____ de ____________________de 202_.              
 

Signatura del pare/mare  o tutor                   Signatura de l’interessat (majors 14 anys) 

 
 
 
 
 



 

                   

Fitxa Inscripció Esplai   Pàgina 3 de 4 

 

PROTECCIÓ IMATGE 

 
 
En /Na ____________________________________________ amb DNI ________________ 

com a pare/mare/tutor/a legal de ______________________________________________ 

Dono conformitat a la Direcció d’aquest Centre per poder publicar fotografies corresponents a 

activitats realitzades pel propi Centre, on apareguin els meus fills/es, on aquests siguin 

clarament identificables, en revistes i publicacions del Centre, tríptics informatius, presentacions 

informàtiques, pàgines web o xarxes socials dels Salesians (segons l’article 18.1 de la Constitució 

i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge). 

 

Barcelona, a _____ de ____________________de 202_.              

 

Signatura del pare/mare  o tutor                   Signatura de l’interessat (majors 14 anys) 
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FITXA MÈDICA 

Pateix alguna malaltia crònica ? 

 asma     al·lèrgia    epilèpsia    hepatitis   bronquitis   Altres   __________________  

 

Pren algun tipus de medicació ?       SI      NO  

Nom del medicament___________________ Administració  ______________ 

(Si aquesta medicació s’ha de prendre durant les hores d’activitat caldrà signar una autorització específica) 

 

Sap nedar: SI      NO  

 

Es fatiga amb facilitat SI     NO  

 

Es mareja amb facilitat: SI      NO  

 

Segueix algun règim especial?: SI      NO  

 

Al·lèrgic a un aliment concret?: SI   ______________________       NO   

 

Ha estat protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa vigent SI      NO  

 

Altres dades d’interès:_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

En cas de tractament continuat o problemàtica especial portar informe del metge i informe del pare/tutor. 

 

Codi: 

Data: 

 



Declaració responsable en relació amb la situación de pandemia generada por la 

Covid-19 

 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada por la Covid-19 i que 

accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el 

desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual 

en/na_____________________________________ participa. Així mateix, entenc que l’equip de 

dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que 

puguin ocasionar-se en relació a la pandemia durant l’activitat. 

 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries 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. 

 Finalmente, que amb carácter previ a la realització de l’activitat, en/na  

________________________________________ compleix els requisits de salut següents: 

• Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, 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. 

Només marcar en cas de menor amb patología crónica complexa considerada de risc per a la 

Covid-19: 

 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la 

seva participación en l’activitat. 

 

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/a 

 

Data i localitat 
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