
CASAL DE SONS 
  
 
Aquest casal va dirigit a nens de 5 a 12 anys a 
qui els agradi la música i vulguin passar quinze 
dies entre cançons, instruments i danses. Oferirà als nens l’oportunitat de 
provar nous instruments o practicar el que ja coneixen i podran fer grups 
musicals com combos, batucades i corals, a més de jugar i fer tallers amb 
els seus companys. 
La primera part del matí estarà més centrada en la pràctica i 
aprenentatge i la segona en jocs i tallers. També es farà alguna sortida i 
alguna remullada. 

 

 

 
 

  

DADES PERSONALS  

Nom i Cognoms Edat  

Curs (el d’aquest any) Data Naixement  

Població Província  

Domicili 

 

@ electrònica 

 

 

 

Telèfon de casa Estat Civil dels pares  

Nom del pare/tutor 

 
DNI:  Mòbil:  

Nom de la mare/tutora:  

 
DNI:  Mòbil:  

OBSERVACIONS 

(...si pot menjar de tot, si pateix alguna 
malaltia crònica, si sap nedar, al·lèrgies, i tot 
el que cregueu oportú que haguem de 
saber!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES DEL CASAL DE SONS 
 
Del 3 al 14 de juliol de 9 a 13h  
Preu: 188,00 € 
  
 

 



 
 

AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA 

En/Na....................................................................................... amb DNI ........................................................ autoritzo al meu fill/a 

........................................................................................ a assistir al Casal de SONS que organitza l’Escola el Cim. Faig extensiva aquesta 

autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari d’adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa 

adequada i a eximir els monitor@s de responsabilitat civil i penal. 

 

 Autoritzo a dret d’imatge. 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú.............de.............................del 2017   Signatura pare/mare o tutor/a 

 

Autorització de Recollida del nen/a: 

 

Autoritzo que durant el període del Casal de SONS, les persones següents recullin al/la meu/va fill/a la finalització de l’activitat cada 

dia: 

 

Nom i cognoms:  ......................................................................... DNI: ............................................................Telèfon: ..............................  

Nom i cognoms:  ......................................................................... DNI: ............................................................Telèfon: ..............................  

Nom i cognoms:  ......................................................................... DNI: ............................................................Telèfon: ..............................  

 

 

Documentació a adjuntar: 

- Fotocopia DNI del pare, mare o tutor legal. 

- Fotocopia DNI del nen/a (si en disposa). 

- Fotocopia Targeta Sanitària del nen/a. 

- Fotocopia Carnet de Vacunacions. 

- Recepta mèdica del medicament a administrar si es dona el cas. 

 

 

 
 

L’ESCOLA EL CIM posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental 

general que contenen dades personals i que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA. 

El sotasignat té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, 

mitjançant el que disposa el RD 1332/1994 de 20 de juny. 

Atenent a allò esmentat i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’Escola El Cim per a que tracti les 

dades  que voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de ju liol i les Directives 

95/46/CE i 2000/31/CE, dins de l’àmbit professional de l’escola així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades amb les que 

tingui concert o contracte regulador de transferències d’informació sobre persones.  

 
 

 

 

 

 

 

 


