
                                                                       

DADES DE CONTACTE 

Nom i cognoms del nen/a: ___________________________________  Data de naixement: ___________ 

Adreça: ____________________________________    Població: ________________________________ 

Mare/Pare/tutor1 : _________________________________  Telèfon: ____________________________ 

 Email: ___________________________________________________ (omplir en majúscules) 

Mare/Pare/tutor2 : _________________________________  Telèfon: ____________________________ 

 Email: ___________________________________________________ (omplir en majúscules) 

 

 

HISTORIAL MÈDIC 

1. El vostre fill/a ha tingut alguna malaltia greu?    Sí  No 
2. Està seguint en aquests moments algun tractament mèdic?  Sí  No 
3. Portarà medicaments aquests dies?                                      Sí  No 
4. És al·lèrgic a algun medicament?                Sí  No 
5. Té alguna dificultat física o motora?     Sí  No 
6. Té alguna necessitat educativa especial?                   Sí  No 
7. Té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària?                                 Sí  No 
8. Ens heu de fer alguna petició mèdica especial?    Sí  No 
Si heu contestat “Sí” a qualsevol pregunta anterior, si us plau escriviu el número aquí sota i doneu-ne els 
detalls. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

 

PISCINA 

1.  El vostre fill/a sap nedar?    Neda bé                     Està aprenent a nedar                   No sap nedar                                                   
   

 
SETMANES QUE EL VOSTRE FILL/A ASSISTIRÀ AL CASAL 
 

Setmanes de curs   Acollida  
     8-9h 

     Matins 
      9-13h 

Matins i 
dinar 9-15h 

Tot el dia 
9-17h 

Setmana 1 – 22/06 – 26/06 (4 dies)     

Setmana 2 – 29/06 – 03/07     

Setmana 3 – 06/07 – 10/07     

Setmana 4 – 13/07 – 17/07     

Setmana 5 – 20/07 – 24/07     

Setmana 6 – 27/07 – 31/07     

 

 
 
 

FOTO 

INSCRIPCIÓ 2020    

 

jim.chillman
Cuadro de texto
(clicar per afegir imatge)



CONDICIONS DE PAGAMENT* 

DADES BANCÀRIES:  IBAN ES__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 
 
TITULAR DEL COMPTE: __________________________________ 
 
DNI: __________________________________ 
 
*Camps obligatoris. El pagament s’efectua únicament a través del banc. Per formalitzar la reserva de 
plaça, cal fer el pagament per avançat d’una setmana (mitjançant rebut bancari emès per Advance 
Language Training Services). 
 

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA 

Quin curs està cursant/ ha completat a l’escola?          ______________ 
 
A quina escola està estudiant?  __________________________________ 
 

 

ALTRES 

Si us plau, escriviu qualsevol altra informació rellevant sobre el vostre fill/a aquí sota: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

 

AUTORITZACIÓ DELS PARES/TUTORS 

Autoritzo a Can Llança i a Happy English a fer ús de les imatges del casal en les 
quals aparegui el meu fill/a per al blog dels casals, xarxes socials, newsletter, 
web, vídeo promocional i altres canals promocionals d’ambdues empreses, així 
com en mitjans de comunicació locals. 
 

 

 

         Sí         No 

 
 
Com a pare/tutor, confirmo que la informació donada a dalt és correcta i  

 
1. Autoritzo a Can Llança i a Happy English a fer-se càrrec del meu fill/a durant el casal. 
2. Autoritzo a Can Llança i a Happy English a permetre que, en cas d'emergència, un metge doni 

tractament mèdic al meu fill/a si és necessari i si no ha estat possible posar-se en contacte 
amb mi. 

3. Confirmo que he llegit i estic al corrent de les condicions sobre modificacions i cancel·lacions 
del casal (vegeu a continuació). 

 
 
 
 
Signatura: __________________________________  Data: ______________ 
 
 
IMPORTANT! Imprescindibles per 
a la reserva de plaça: 

 Fotocòpia (o foto) de la targeta sanitària del vostre fill/a 

 Fotografia mida carnet del vostre fill/a 
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CASALS ESTIU 2020  -  CONDICIONS GENERALS 

GRUPS / NIVELL:  
Tots els grups (tant de classe com de les activitats) es faran per franges d’edat i poden variar en funció de la 
setmana. 
 
HORARI i PLANNING d’ACTIVITATS: cada dilluns al finalitzar el casal es farà arribar a tots els participants el planning 
en detall de les activitats i si cal portar algun material especial. 
 
ASSISTÈNCIA / PUNTUALITAT / ABSÈNCIES :  
En benefici de tots, és imprescindible màxima puntualitat. Si hi ha alguna força major o retard d’última hora així 
com absències, s’ha de notificar el més aviat possible. La no assistència no eximeix del pagament de la quota. Nota: 
si l’infant estigués malalt durant tota la setmana (justificant metge) es valorarà bescanviar la setmana per una altra, 
si hi ha places. 
 
CONDICIONS DE PAGAMENT:  
Les quotes seran abonades per banc mitjançant domiciliació bancària. Els rebuts retornats per causes inherents a 
l'alumne s'incrementaran amb les despeses ocasionades per la seva devolució (3€).  
Per tal de reservar la plaça, al realitzar la inscripció es cobrarà l’import total de la 1a setmana i si s’han inscrit a 
vàries setmanes, la resta es cobrarà a l’inici del casal. 
 
MODIFICACIONS I CANCEL·LACIONS:  
Si cal realitzar modificacions de dates un cop iniciat el casal, caldrà revisar prèviament la disponibilitat.   
No es retornarà cap import complet després del 22 de juny del 2020. 
Si heu de cancel·lar una o vàries setmanes un cop començat el casal, l’import retornat serà del 50%. En cas de 
malaltia justificada, l’import retornat serà del 70%. Com a alternativa, i sempre que hi hagi disponibilitat de places, 
també s’oferirà la possibilitat de canviar de setmana.  
 
RECLAMACIONS: Existeix un full de reclamacions a disposició dels pares dels alumnes per formular qualsevol 
observació o queixa.  
 
TRACTAMENT DE DADES: Les dades que vostè ens facilita són introduïdes en un fitxer automatitzat propietat de 
Happy English, amb la idea de gestionar els serveis que aquesta entitat presta. Les seves dades seran tractades amb 
absoluta confidencialitat i únicament seran cedides en aquells casos que així vingui exigit legalment. En qualsevol 
cas, en compliment del previst en el Reglament 679/2016, vostè té dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, 
supressió, limitació, portabilitat i/o oposició a la informació, dirigint-se a Cambridge School / Happy English. 
 
PUBLICACIÓ D’IMATGES i VÍDEOS D’ALUMNES: Cambridge School / Happy English pot utilitzar imatges, fotografies, 
vídeos, vídeos amb veu, material gràfic (a partir d’ara, les “imatges”) en què el seu fill/a o vostè com a alumne hi 
aparegui, amb finalitats pedagògiques o comunicatives i de difusió dins de les campanyes de comunicació de 
l’empresa.  
En aquestes imatges el seu fill/a hi pot aparèixer individualment o en grup en activitats realitzades al centre i es 
podran difondre en:  
 

-  La pàgina web del centre.  
-  Les xarxes socials de difusió del centre (Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, YouTube i Instagram). 
-  Fulletons, pòsters i altres materials impresos promocionals. 
-  Pòsters i materials interns amb finalitats educatives. 
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