
 
 

 

INSCRIPCIONS : Laboratori de paraules 
A càrrec de Marta Esmarats 

Lloc: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 

Del 6 al 30 de juliol 

Horari: Dimarts i divendres de 10.00h a 12.00h. 
Nota: Places limitades, segons l’ordre de les inscripcions. 

 

DADES ALUMNE 
Nom: 

Cognoms: 

Curs finalitzat: 

Data naixement: 

DADES CONTACTE 
Adreça i població: 

 
 
Nom i cognoms ( mare/pare/tutor/a): 

 
 

Telèfon: 

Nom i cognoms ( mare/pare/tutor/a): 

 
 

Telèfon: 

Correu electrònic: 
 
Telèfon per rebre notificacions via Whatsapp: 

 
 

DADES SALUT 
Targeta sanitària: 
 
Malalties i al·lèrgies: 
 

 

 
 

ALTRES DADES / OBSERVACIONS 
 
 

  
 



 
 

 

 

AUTORITZACIONS 

Jo........................................................................................................................

pare, mare, tutor o tutora de...………………………………………………………………………….., 

amb DNI o NIE ................................................................................... 

 

AUTORITZO 

• Que el meu fill o filla pugui participar en totes les activitats que es facin durant el 
taller. 

• Que em COMPROMETO que participi regularment a l’activitat, i que per 3 faltes 
injustificades implica la pèrdua de la plaça. 

• Que l’Ajuntament i l’empresa responsable del taller (Biblioteca Municipal de Manlleu 

BBVA), fotografiï / filmi el fill o filla, durant el taller, utilitzant aquesta informació per 

un ús intern o de difusió pròpia de les activitats on participa (premsa, pàgina web, 
bloc, promoció...) segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, 
de Protecció de DADES DE CÀRACTER PERSONAL. 

• Que el coordinador i equip de monitors, en cas d’haver exhaurit totes les possibilitats 
d’establir contacte amb els pares, mares o tutors o tutores, tingui la llibertat de 
donar el vistiplau en una possible intervenció mèdica urgent. 

• Autoritzo al meu fill o filla marxar sol o sola una vegada finalitzada l’activitat: 
                                 SÍ                      NO 

• En el cas de no deixar marxar el meu fill o filla sol autoritzo al senyor o senyora per 
acompanyar-lo 

 

Nom i cognoms  Telèfon 

  

  

  

 

DECLARO sota la meva responsabilitat 

 Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per 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 pandèmia 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 el meu fill/a 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 del meu 
fill/a 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.  

 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el meu fill/a 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 patologia crònica 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 participació en l’activitat.  

  

Perquè així consti SIGNO aquest document 

       
Signatura 

 

 

Nom i cognoms:                                                                DNI: 

Localitat i data:  

 

Documentació necessària per a la inscripció 

➢ Full d’Inscripció i autoritzacions degudament complementat. 
➢ Còpia del carnet de vacunes (actualitzat). 
➢ Còpia de la targeta sanitària de l’infant. 
➢ Certificat d’al·lèrgies, intoleràncies o malalties (si s’escau). 

 

____________________________________________________________________ 
 
Informació bàsica de protecció de dades personals 
Responsable del tractament: Ajuntament de Manlleu. 
Finalitat: inscripció a l’activitat, organització i enviament d’informació del taller. 
Legitimació: consentiment de la persona que s’inscriu i permetre la seva participació. 
Destinataris: les dades es comunicaran a l’empresa Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA, executora 

de l’activitat. Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se a Ajuntament de Manlleu.  

 



 
 

 

 
Informació detallada sobre tractament de dades personals 

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666,  

protecciodedades@manlleu.cat. Pot contactar amb el Delegat  de  protecció  de  dades (DPD) per mitjà 

de l’adreça dpd@manlleu.cat  
 

Amb quina finalitat tractem les dades personals? 
Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció i les restants que s’obtinguin en la prestació del 

servei es tractaran per a les finalitats següents: gestió i organització de projectes o activitats del Servei 

de Joventut, enviament d’informació als pares, mares o representants legals, si s’escau.  
 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 
El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis que rebran els nens, les 

nenes i el jovent inscrits a l’activitat i en compliment d’una missió d’interès públic. 

 
A qui es comuniquen les dades? 

Les dades es comunicaran a la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA com a empresa organitzadora 

de l’activitat. En casos excepcionals es podran comunicar dades a centres sanitaris quan sigui necessari 

per atendre el nen, nena o jove i el seu dret a la salut. 

 

Quant de temps conservarem les dades? 
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei.  S’eliminaran seguint 

el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques. 

 
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades? 

Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat 
directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. 

De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, 
així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja 

no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-

les. En determinades circumstàncies les persones interessades poden sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades, dret que els atorga el control d’aquestes dades principalment de cara 

a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets. 
 

Com es poden exercir o defensar els drets? 

Per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Manlleu, pl. Fra Bernadí, 6 08560 Manlleu, o a través 
del portal de tràmits https://tramits.manlleu.cat 

 
Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació 

davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar 

directament al Delegat de  protecció  de  dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat  
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