
TALLERS DE NADAL 

 

Full d’inscripció i autorització 

DADES DEL PARTICIPANT 

*S’ha d’adjuntar una còpia de la Tarjeta de la Seguretat Social 

DADES DE SALUT 

 

En els tallers es seguiran les mesures determinades pel 
PROCICAT i per tant serà obligatori l’ús de la mascareta i 
la neteja i desinfecció de mans. 

AUTORITZACIÓ 

Nom:  

Curs:  

Adreça: 

Població:                                                    CP: 

Edat:  

Núm Targeta Sanitària: 

Telèfon contacte 1: 

Telèfon contacte 2: 

Altres telèfons (especifiqueu persona de contacte) 

 

Observacions: 

En/Na ……………………………………………………………. 
amb DNI ……………………………………………………….. au-
toritzo al meu fill/a a participar en els Tallers de 
Nadal que es realitzen entre el 23 de desembre de 
2021 i el 5 de gener de 2022. 

Així mateix,          
a  que el meu fill/a torni sol a casa en finalitzar l’ac-
tivitat. 
 
Així mateix, a 
que el meu  fill rebi petites cures en cas que fos 
necessari. 

En signar aquesta autorització, el pare/mare/tutor 
es compromet a complir els protocols Covid vi-
gents i es responsabilitza que el participant no  
assisteixi a les activitats en cas de presentar simp-
tomatologia compatible amb la Covid, haver estat 
contacte estret de positiu o estar a l’espera de re-
sultats de proves de detecció. 

 

Signatura 

……………………………., a …… de desembre de 2021 

Per tal de poder oferir el millor servei als vostres fills és 

necessari que ompliu de manera precisa i clara la se-

güent fitxa a fi i efecte que els  monitors tinguin aques-

ta informació molt en compte a l’hora de desenvolupar 

les diferents activitats 

• Pateix alguna malaltia? 

• Té diagnosticada alguna al·lèrgia? 

• Té alguna discapacitat (física, psíquica, sensorial) 

• Pren algun medicament durant les hores 
del taller (indiqueu-ne l’administració) 

Observacions: 

 

AUTORITZO       //  NO AUTORITZO   

AUTORITZO       //  NO AUTORITZO   
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