
  

US ESPEREM! 

ESPLAI  

SANT MIQUEL 

ESTIU 2016 

Nom del nen/a: 

Tel. de contacte: 

Pateix alguna malaltia crònica? 

 

Pateix alguna al·lèrgia? 

 

Pren algun medicament? 

Quin? 

Es cansa amb facilitat? 

Té problemes d’oïda, vista o parla? 

Porta les vacunes al dia? 

Sap nedar? 

És diabètic? 

Es mareja fàcilment? 

Pateix enuresi? 

Es posa malalt amb freqüència? De 

què? 

Núm. Tarja mútua privada: 

Altres observacions: 

DADES MÈDIQUES 

  

Fes escola!  

Vine a 

l’esplai! 



AUTORITZACIONS 
Nom del  pare/mare/tutor -a……………………  

amb DNI ……………………………………………..  

Autor i tzo a…………………………………………..  

alumne/a de l ’Escola Sant Miquel  de Miral -

camp a asisti r  a  l ’Esplai d’Est iu organitzat 

per l ’AMPA Escola Sant Miquel  de Miral -

camp des del  dia 22 de juny i  f ins al  9 de 

setembre de 2016, amb la qual  cosa auto-

r itzo:  

  Que part ic ipi  en totes les activ i tats 

planif icades, incloses les sort ides i  les 

excursions com també la piscina.  

  Que es pugui  trasl ladar en cotxe par-

t icular en cas d’urgència.  

  Que les monitores puguin recórrer ,  

davant de qual sevol  símptoma de 

malal tia o accident,  a l ’assi stència 

mèdica més propera i  que em com-

prometo a aportar  una fotocòpia de 

la tar jeta sani tàr ia  el  pr imer  dia 

d’inic i  de les activ i tats.  Número de la 

tar jeta sani tàr ia:   

         .………………………………………………….  

  Que pugui rebre el s medicaments 

que l i  han estat prescr i ts  i  que hauran 

d’anar  acompanyats de la recepta 

corresponent.  

  Que la imatge del  nen o de la nena 

pugui aparèixer  en fotografies/

audiovisual s real itzats durant l ’esplai.  

 

Marqueu amb una X, si  l ’autor i tzeu a 

marxar sol :  

 

 

Signatura pare, mare o tutor/a legal :  

 

Com cada any, l’AMPA us ofereix el Ser-

vei del Casal d’Estiu.  

Durant les vacances escolars, els nens i 

les nenes podran tenir un lloc de troba-

da cada matí i,  realitzar activitats lúdi-

ques mentre comparteixen aquest 

temps amb monitores professionals acre-

ditades.  

Els divendres, en la dinàmica habitual, hi 

haurà una estona de piscina. Pot ser 

que, al llarg dels dies d’Esplai, 

s’organitzin algunes sortides pel poble. 

En els moments com els actuals, cal ajus-

tar-se molt  econòmicament, i l’AMPA, 

amb la idea que el nombre màxim de 

famílies puguin participar de l’Esplai, ha 

intentat oferir uns preus ajustats. 

Per als nens i nenes de fora de l’escola, 

abans d’omplir cap documentació, feu 

un correu a l’adreça electrònica se-

güent ampa.stmiquel@gmail.com i se us 

informarà de les condicions. 

 La Junta de l’AMPA 

Esplai Sant 

Miquel 

US ESPEREM! 

GRAELLA D’INSCRIPCIÓ  

(Marqueu amb una X la/es setmana/es que 

us convinguin) 

O                    Del 22 al 23 de juny (24 festiu): 8 € 

O                      Del 27 de juny al 1 de juliol: 20 € 

O                      Del 4 de juliols al 8 de juliol: 20 € 

O                    Del 11 de juliol al 15 de juliol: 20 € 

O                    Del 18 de juliol al 22 de juliol: 20 €          

O                         Del 25 de juliol al 29 juliol: 20 € 

O                       Del 1 d’agost al 5 d’agost: 20 € 

O                     Del 8 d’agost al 12 d’agost: 20 € 

O Del 16 d’agost al 19 d’agost (15 festiu): 16 € 

O                   Del 22 d’agost al 26 d’agost: 20 € 

O               Del 30 de d’agost al 2 de setembre 

(29 festiu): 16 €  

O     Del 5 de setembre al 9 de setembre: 20 € 

Preu lot 12 setmanes: 180 € 

Horari: De 9 a 13 hores. 

El pagament es farà en efectiu al menjador 

de l’Escola Sant Miquel el proper  dijous 2 de 

juny de 21:30 a les 22:30 hores. 

Sí No 


