
Centre Juvenil Salesià La Sala 

Pg. Gaudí, 2  ● 08203 Sabadell (Barcelona) 

FITXA D’INSCRIPCIÓ LA 

DRAGONERA (2016-2017) 

Secció 

 1r ESO 
12 a 13 anys 

 2n ESO 
13 a 14 anys 

 3r ESO 
14 a 15 anys 

Documentació 
 Inscripció  Seg. Soc.  Vacunes  Foto  Pagat Talla de Samarreta 

Fitxa de dades personals 
1r Cognom: 2n Cognom: Nom: 

Adreça (via, número, escala, pis, porta): 

Codi Postal: Localitat: Província: 

Telèfon contacte 1 (especificar 

parentiu): 
Telèfon contacte 2 (especificar 

parentiu): 
Telèfon contacte 3 (especificar 

parentiu): 

Data de naixement: Lloc de naixement: Edat: 

Nom i cognoms del pare/ mare/ tutor-a:: 

D.N.I. o N.I.E. del pare/mare/tutor-a: 

D.N.I. o N.I.E. del noi/a: Telèfon mòbil del noi/a:  

Número 

d’afiliació a la 

Seguretat Social: 

            

Adreça electrònica pares/tutors: Adreça electrònica noi/a: 

Número total de 

germans: 
Lloc que ocupa: Escola/institut: Curs: 

NOTA: 
Es comunicarà, per escrit, qualsevol problema mèdic i/o medicació que es prengui i s’adjuntarà amb la 

fitxa d’inscripció 

 

FOTO 
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Autorització per a activitats i sortides 

Jo, en/na........................................................................................................................, amb  

DNI número .........................................................., com a pare /mare / tutor/a  de 

................................................................................................................................., sota  la   

meva  responsabilitat,  l’autoritzo  a  participar  a  les  activitats  i  sortides  que organitza  

l’Associació  El  Triqui/La  Sala  durant  el  curs  escolar  2016-2017,  sota  les condicions 

establertes. 

Faig extensiva  aquesta  autorització a  recollir  les dades sanitàries pertinents i a les 

decisions  medicoquirúrgiques  que  fos  necessari  adoptar  en  cas  d’urgència,  sota  la 

pertinent direcció facultativa. 

Sabadell, a   de  de 2 0 1  6 Signat, 

 

Protecció de dades 

Les dades de caràcter personal s’inclouen en els fitxers de l’Associació El Triqui/La Sala per complir amb els 

aspectes legals, d’organització i de prestació del servei. 

Així mateix les dades de nom, cognom i domicili es poden cedir a les entitats amb les que col·laborem com 

la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya i Societat de Sant Francesc de Sales- Salesians 

Per accedir a les dades, rectificació, cancel·lació i oposició, s’ha de dirigir a la Secretaria de l’ Associació  Pg. 

Gaudí, nº 2, 08203 de Sabadell (Barcelona), de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 

 

Llei de protecció de dades 

Com el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i és regulat per la Llei 

1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge, la Direcció demana el consentiment als pares i/o tutors legals per a poder publicar fotografies on 

apareguin els seus fills o filles, tutorands o tutorandes, on aquests siguin clarament identificables. 
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Per això, jo, ..................................................................................................................., 

amb  DNI  número  ...............................................,  com  a  pare/mare/tutor/tutora  de 

.........................................................................................................., autoritzo a fer i publicar fotografies 

del meu/de la meva fill/a/tutorand/a corresponents a activitats organitzades per l’entitat/centre, tant les 

usuals, com les complementàries, extraordinàries i/o d’altres serveis organitzats per la Titularitat de 

l’entitat/centre i publicades en memòries, projectes, revistes, fulletons informatius, presentacions 

informàtiques o planes web (blog o Facebook del centre), així com de la Federació de Centres Juvenils Don 

Bosco de Catalunya i la Societat de Sant Francesc de Sales (Salesians). 

Sabadell, a   de  de 2 0 1 6 Signat, 

  

 

 

 

Autorització per a SORTIR SOLS 

Jo, en/na.................................................................................................................... ...., amb DNI 

número .........................................................., com a pare /mare / tutor/a  de .................................. 

.......................................................,  una  vegada  concloses les activitats de l’Esplai El Triqui, 

 l’autoritzo a sortir sol/a de l’Esplai un cop finalitzada l’activitat 

 no l’autoritzo a sortir sol/a de l’Esplai un cop finalitzada l’activitat 

Sabadell, a   de  de 2 0 1 6 Signat, 
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Tractament de les dades personals 

La Associació El Triqui/La Sala compleix integrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal LOPD 15/1999 i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva 

activitat.  

Les dades que ens facilita seran incorporades als  fitxers de l’Associació El Triqui/La Sala amb la finalitat de 

complir amb els requisits legals, d’organització administrativa, de comunicació i publicitat per tal de 

garantir d’adequada prestació del servei. 

Per exercir el seu dret d’accés als fitxers, a rectificar les dades si son errònies i a donar-se de baixa dirigint-

se a Secretaria de l’Associació El Triqui/La Sala, pg. Gaudí nº 2, 08203 Sabadell (Barcelona). Així mateix el 

centre pot enviar les dades de nom, cognom i domicili a les entitats vinculades a aquesta entitat/centre 

(Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya i Societat de Sant Francesc de Sales-Salesians, així 

com la companyia d’assegurances) per a l’organització i informació de les seves activitats. 

Per poder atendre al jove amb les millors condicions es recullen les dades medico – sanitàries, 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. Qualsevol 

modificació  que  es  pugui  produir  en  les  dades  de  caràcter  personal,  el  sota  signant  es compromet a 

notificar-les al centre per procedir a la seva actualització. 

El sota signant, ............................................................................................................., amb   DNI   número 

......................................................., com  a  pare/mare/tutor   de ............................................................ 

.........................................................................., accepto que les dades personals recollides en el present 

formulari siguin tractades pel centre amb les condicions indicades. I, per a que consti, signo a continuació.  

Sabadell, a ................. de ................................................... de 2016 

Consentiment patern (signatura) Consentiment del destinatari si és major de 14 anys (signatura) 

 

 

 


