
Summer Camp 2021

Nº inscripció_____________ Grup __________

DADES DEL NEN/A

COGNOMS _________________________________________ NOM ________________________

DATA DE NAIXEMENT ________________________________ EDAT ________________________

ADREÇA ________________________________________________________________________

POBLACIÓ _________________________________________ C.P. _________________________

ESCOLA ___________________________________________ CURS REALITZAT ______________

Talla de samarreta:

⎕ 3-4 anys ⎕ 5-6 anys ⎕ 7-8 anys ⎕ 9-10 anys ⎕ 11-12 anys ⎕ S ⎕ M ⎕ L

CONTACTE

Escriure per prioritat en cas d’emergència.

Nom i Cognoms ___________________________________________________________________

Telèfon ______________________________ E-mail ______________________________________

Nom i Cognoms ___________________________________________________________________

Telèfon ______________________________ E-mail ______________________________________

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Junt amb aquest full d’inscripció emplenat heu d’adjuntar:

● Tota la documentació d’autoritzacions d’aquest document degudament signada.

● Resguard de l'ingrés bancari.

● Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o jove.

● Fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic indicant l’estat de salut de l'infant.

● Fotocòpia del D.N.I. de la persona que signa la inscripció.
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OBSERVACIONS

MÈDIQUES

Malalties que ha passat ⎕  Paperes   ⎕   Xarampió ⎕  Varicel·la    ⎕  Rubeola

Pateix alguna malaltia? (asma, epilèpsia, problemes quirúrgics...) ____________________________

Estat actual _______________________________________________________________________

Quin tipus de medicina segueix?    ⎕ Homeopàtica ⎕ Tradicional

Pren algun medicament? (posar nom medicament i horari en que s’ha de donar)

________________________________________________________________________________

CONDICIÓ FÍSICA

Sap nedar? ⎕  Si ⎕ No Altres: __________________________________________________

Es fatiga fàcilment?    ⎕  Si ⎕ No Altres: ___________________________________________

Es mareja en autocar? ⎕  Si ⎕ No Altres: ___________________________________________

Té problemes de vista o oïda? ⎕  Si ⎕ No

Quins? __________________________________________________________________________

Té alguna disminució (psíquica, física, motriu...)? _________________________________________

Pateix enuresi nocturna? ⎕  Si ⎕ No

Utilitza algun tipus d’aparell corrector (ulleres, plantilles,...)?

Quin? _________________________________ Se’n fa responsable? ⎕  Si ⎕ No

Té la pell sensible al sol? ⎕  Si ⎕ No

ALIMENTACIÓ I AL·LÈRGIES

Menja: ⎕  de tot ⎕   poques coses ⎕  molt ⎕  poc

És al·lèrgic o intolerant  a algun aliment? ⎕ Si ⎕ No

Quin? ______________________________________________________________________

Segueix algun règim especial? ⎕  Si ⎕ No

Quin? ______________________________________________________________________

És diabètic/a? ⎕  Si ⎕ No

SI ÉS NENA

Té la menstruació? ⎕  Si ⎕ No

És autònoma amb les mesures d’higiene que cal prendre? ⎕  Si ⎕ No

Com la viu? __________________________________________________________________
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ACTIVITAT A CONTRACTAR - Marcar amb una X

ACOLLIDA MATÍ
8’00 a 9’00

MATÍ
9’00 a 13’00

MENJADOR
13’00 a 15’00

TARDA
15’00 a 17’00

ACOLLIDA TARDA
17’00 a 18’00

28 juny - 2 juliol

5 al 9 de juliol

12 al 16 de juliol

19 al 23 de juliol

26 al 30 de juliol

2 al 6 d’agost

9 al 13 d’agost

16 al 20 d’agost

23 al 27 d’agost

30 d’agost al
3 de setembre

6 al 10 de setembre

PAGAMENT

El primer pagament s’ha de fer abans del 24 de maig i haurà de ser del 50% del total de l’activitat. El 

50% restant s’ha d’efectuar abans del 23 de juny.

AI concepte de I’ingrés / transferència cal indicar: CASAL + NOM I COGNOMS DE L’INFANT.

L’ ingrés o transferència cal efectuar-lo a un d’aquest números de compte corrent:

BANC SABADELL ES74 0081 0024 8100 0196 3806

CAIXABANK ES95 2100 0977 1702 0007 8226

Cal enviar la inscripció a jordi.massip@missandmisterlanguage.com abans del dia 24 de maig.

Un cop envieu aquest correu i us confirmem la inscripció haureu d’enviar un altre correu amb la 

documentació requerida.

ANUL·LACIÓ D’INSCRIPCIÓ

Un cop realitzada la inscripció, en cas de baixa, no es retornarà l'import abonat.

En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part del 

casal que li falta per gaudir o es podrà canviar les setmanes inscrites només en cas de que hi hagi 

places. Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la 

suspensió de les activitats per criteris de salut pública.

Ms&Mr Language es compromet a retornar el 70% de la part no gaudida de la quota de l’activitat 
reservant el 30% per cobrir les despeses de monitoratge que ocasionaria aquesta situació.
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PREUS

Descompte per germans/es (5%)

Algun preu pot variar lleugerament segons l’excursió.

HORARI SERVEI PREU / SETMANA MÍNIM ALUMNES

8:00 - 9:00 Acollida Matí 10 € 10

9:00 - 13:00 Activitats Matí 63 € 30

13:00 - 15:00 Menjador 35 € 20

9:00 - 13:00
15:00 - 17:00

Matí i Tarda 71 € 20

17:00 - 18:00 Acollida Tarda 10 € 10

INCLÒS AL PREU

● Material de les activitats.

● Material de desinfecció i protecció de seguretat.

● Sortides amb cost contemplades en el preu.

● Sortides addicionals (voluntàries amb pagament addicional).

● Sorties gratuïtes a indrets propers (sense autocar ni cost d’entrada).

● Reunió informativa a les famílies.

● Assegurances d’accidents i RC.

● Personal amb alts coneixements d’anglès (titulació FIRST i ADVANCED).

● Valoració dels objectius al final del casal.

● Temàtica setmanal.

● Personal de pràctiques de suport.
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OBJECTIUS

Els objectius generals que pretenem aconseguir a través del nostre Summer Camp són els següents:

● Aprendre, assimilar, practicar i utilitzar vocabulari quotidià.

● Familiaritzar-se amb els sons i la pronunciació de la llengua anglesa.

● Assimilar i utilitzar frases fetes que faciliten la comunicació.

● Augmentar la fluïdesa i confiança per parlar en anglès en contextos diversos.

● Afavorir les relacions personals amb companys i adults.

● Fer un ús enriquidor del temps lliure dels infants i joves.

● Aprendre a col·laborar amb els altres, amb respecte i sense discriminacions.

● Treballar uns hàbits i unes actituds relacionats amb el benestar, la seguretat i la higiene

personal.

● Respectar el material i les instal·lacions durant la pràctica de les diferents activitats.

● Potenciar el diàleg com a via per la resolució de conflictes.

Ms & Mr Language vol donar una atenció educativa de qualitat, compromesa amb l’entorn i amb un

equip de professionals en l’educació no formal que comparteix un interès comú: les ganes de treballar

plegats per la correcta educació dels infants.

Tant a l’etapa d’Educació Infantil com a l’etapa d’Educació Primària donem molta importància als hàbits

i els treballem d’una manera sistemàtica. Aquests són la base d’un bon procés d’adaptació, on es

potencia el creixement de l’infant/jove i es facilita l’adquisició d’aprenentatges.

MÈTODE

La nostra metodologia de treball es basa en la pedagogia activa (aprendre fent), desenvolupada en un

marc lúdic i de diversió, on l’infant/jove a través de les diferents activitats es va estimulant per

aprendre i progressar, assumint així un paper actiu. Podem dir que el paper del monitor/a és de guia

acompanyant, l’actitud de la persona adulta ha de ser escolta, transformable i de col·laboració, mai

d’imposició. Durant aquest procés recíproc, donem resposta a les diferents necessitats, responent als

interessos dels infants/joves. Ens basem doncs, en la participació conscient i responsable de cada agent

educatiu, contribuint d’aquesta manera a la solidaritat i a la cooperació. Entenem el joc i l’esport com el

mitjà per assolir aquest fi educatiu.

El fil conductor (centre d’interès general) serà : THE EXPLORERS (un viatge al voltant del món). Cada

setmana el summer camp tindrà una subtemàtica de viatge amb diferents països que els faran vibrar

durant tota la setmana:

POLYNESIA

KENYA

CANADA

SRI LANKA

IRELAND

SOUTH AFRICA

BAHAMAS

SCOTLAND

NEW ZEALAND

INDIA
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GRUPS

La ràtio de les diferents activitats durant el Summer Camp (Casal d’estiu) és d’un monitor per cada 10

infants/ joves, en el cas de NEE s’hi haurà de sol·licitar un treballador social de la Generalitat de

Catalunya.

GRUP CURS RÀTIO

Científics P3, P4, P5 1-10

Arqueòlegs 1r i 2n 1-10

Historiadors 3r i 4t 1-10

Conquistadors 5è i 6è 1-10

● Mss & Mr Language es guarda l’opció d’agrupar grups si no s’arriba al mínim de 10 alumnes per

cada línia.

● Ms & Mr Language es guarda l’opció de posar monitors en pràctiques en els casos de grups que

estiguin per sobre de 10 alumnes, però no arribin a un mínim de 8 alumnes més per posar un altre

monitor.

● Ms & Mr Language es guarda l’opció de no obrir el summer a causa de poques inscripcions en el

casal, establint un mínim de 30 alumnes.

MENJADOR

Aquest any el servei de Menjador el fem amb l’empresa que treballa durant el curs a l’escola: Plat de

Colors i lleure, s.l.

Treballarem amb servei de càtering on els nens i nenes podran gaudir com a casa de la qualitat del

menjar que ja coneixen.

MÉS INFORMACIÓ

Al nostre web https://ampapratdelamantalh.wordpress.com/casal-estiu/ o podeu consultar-nos per

e-mail a ceafapratdelamanta@gmail.com
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DECLARACIONS I AUTORITZACIONS

A continuació trobareu un seguir de documents que cal signar i presentar juntament amb la

inscripció:

1. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA

GENERADA PER LA COVID-19

2. AUTORITZACIONS CASAL D’ESTIU 2021

a. LOPD

b. DRETS D’IMATGE

c. SORTIDES I MESURES D’EMERGÈNCIA

3. AUTORITZACIÓ DE SORTIDA I RECOLLIDA D’INFANTS I JOVES (només en cas necessari).

AFA Escola Prat de la Manta | Carrer de Natzaret, 11 | 08902 L’Hospitalet de Llobregat | G58091398 
Santa Eulàlia Ms&Mr Language S.L. | Carrer Doctor Fleming, 10 | 08902 L’Hospitalet de Llobregat |B67598748



Summer Camp 2021

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA

GENERADA PER LA COVID-19

Declaro sota la meva responsabilitat:

⎕ Que conec el 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 (nom i cognoms del fill o filla)
__________________________________________________________________________ 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 se m’ha informat 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’una persona 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 a (nom i cognoms del fill o
filla)______________________________________________________per als dies que duri l’activitat.

⎕ Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut de (nom i
cognoms del fill o filla) ______________________________________________________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.

⎕ Finalment, que abans d’incorporar-se a l’activitat (nom i cognoms del fill o filla),
_________________________________________________ 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.

⎕ No ha presentat un resultat positiu per a Covid-19 en una prova diagnòstica, encara que no
presenti simptomatologia.

Marqueu només en el cas d’un 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.

A _________________________________ a _____ de _____________________de_______

Signatura de l’interessat/da
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AUTORITZACIONS CASAL D’ESTIU 2021

LOPD (LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES)

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, segons els articles, 5, 6

i 7, i per l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, en el seu Títol II i els seus

articles, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és:

SANTA EULÀLIA MS&MR LANGUAGE S.L. amb NIF B67598748 i domicili a Carrer Doctor Fleming

número 10, 08902, L’Hospitalet de Llobregat, telèfon 623035133 i correu electrònic

jordi.massip@missandmisterlanguage.com

SANTA EULÀLIA MS&MR LANGUAGE S.L. tracten la informació i les dades personals que ens faciliten

les persones de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da, amb finalitats

determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb

aquestes finalitats. Les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les

finalitats per a les que són tractades i, si fos necessari, actualitzades. S’adoptaran totes les mesures

raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin

inexactes respecte a les finalitats per a les que es tracten.

L’interessat/da té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades

de l’interessat/da per obligació legal, pel tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb

el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del

Tractament i l’Encarregat del Tractament.

Dades a tractar: TOTES LES DADES PERSONALS

Finalitat: INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2021

He llegit, comprès i he estat informat/da, atorgo el meu consentiment i cedeixo les meves dades

personals lliurement. L’interessat/da tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol

moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el

consentiment previ a la seva retirada.

A _________________________________ a _____ de _____________________de_______

Signatura de l’interessat/da
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AUTORITZACIONS CASAL D’ESTIU 2021

DRETS D’IMATGE

SANTA EULÀLIA MS&MR LANGUAGE S.L. en tant que responsable del tractament de les dades

personals de l’interessat/da, l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que

estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de

desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i

familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:

Finalitats i legitimació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dutes a

terme pel Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació (per

consentiment de l’interessat/da, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l’interessat/da ni

le seves dades personals.

SÍ NO Autoritzo els següents tractaments:

⎕ Que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, filmacions que es derivin de les

activitats que es realitzarà sota la supervisió i control d’aquestes per a que les

famílies puguin disposar d’elles un cop finalitzada l’activitat.

⎕ ⎕ Publicació en mitjans propis del responsable corresponents a l’activitat del Casal
d’estiu.

⎕ ⎕ Publicació en mitjans externs al responsable corresponents a l’activitat del Casal
d’estiu.

A _________________________________ a _____ de _____________________de_______

Signatura de l’interessat/da
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AUTORITZACIONS CASAL D’ESTIU 2021

SORTIDES I MESURES D’EMERGÈNCIA

Jo ______________________________________________________ amb DNI __________________

Autoritzo al meu fill/a ________________________________________________________________

a Ms&Mr Language i en concret als seus membres i/o educadors/es o persones que actuïn en nom

d’aquesta a:

SÍ NO

⎕ ⎕ Participar a les activitats sol·licitades, sota les condicions establertes.

⎕ ⎕ Als desplaçaments en els mitjans de transports corresponents per part dels

educadors/es i/o monitors/es adscrits a les activitats. En totes aquelles sortides del

centre, que s’hagin de realitzar per tal de desenvolupar l’activitat.

⎕ ⎕ A que es prenguin les mesures mèdico-sanitàries i quirúrgiques que amb caire

d’urgència s’hagin de realitzar al meu fill/a, i que siguin derivades dels trasllats o de les

activitats que desenvolupi.

Prenc el compromís de vetllar pel bon funcionament del casal.

A _________________________________ a _____ de _____________________de_______

Signatura de l’interessat/da
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AUTORITZACIÓ DE SORTIDA I RECOLLIDA D’INFANTS I JOVES

** Només emplenar en cas necessari **

⎕ Autoritzo que l’infant o jove marxi sol/a de l’escola cap a casa després del casal d’estiu.

⎕ Autoritzo (nom del/a menor d’edat que fa la recollida) ___________________________________

_________________________________________ a recollir el meu fill/a a la sortida del casal d’estiu.

⎕ Autoritzo a que l’infant o jove sigui recollit a l’acabar el casal d’estiu pels següents adults/es, en cas

que faci la recollida algú diferent al pare o la mare (especifiqueu entre parèntesis si són avis, tiets

cangurs...)

Nom  i cognoms ________________________________________________ DNI _______________

Nom  i cognoms ________________________________________________ DNI _______________

Nom  i cognoms ________________________________________________ DNI _______________

A _________________________________ a _____ de _____________________de_______

Signatura de l’interessat/da
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