
 

 
 

Curs d’iniciació a l’educació en el lleure 

Fitxa de participant 

 Codi del curs 

 
 

 

 

 

 

Dades personals 

 

 

Nom i cognoms  

Adreça: carrer, número, pis  

Codi postal  Població  

Data de naixement  Núm. DNI/NIE  

Telèfon(s)  

 Correu-e  

 

 

Dades acadèmiques i associatives 

  Estudis completats  

Estudia actualment? ❑ No         ❑ Sí. Què estudia?  

  

 

 

Interessos professionals  

 

Temps lliure: aficions  

 

Temps lliure: participa en 
alguna associació? Quina? 

 

 

Educació en el lleure: està en 
algun centre? Hi ha estat? 

 

 

  

Enganxa una 
fotografia de 

carnet 



 

 

Curs d’iniciació a l’educació en el lleure 

Fitxa d’autorització i consentiment  

 

Codi del curs 

 
 

 

 

En/na  ..............................................................................................................................  ..............................................................  

amb DNI/passaport núm.  ................................................................................. , com a1  ............................................................   

❑ Autoritzo el meu fill/filla ........................................................................................  a participar a la formació de referència. 

❑ Declaro sota la meva responsabilitat que es troba al dia del calendari de vacunacions sistemàtiques previst per la 
normativa vigent. 

❑ Autoritzo l’ús de vehicle privat per al desplaçament del participant en cas de necessitat mèdica, sempre que no sigui un 
cas de gravetat que requereixi un vehicle especialitzat. 

❑ Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’urgència, sota la 
direcció facultativa pertinent. 

Autorització per l’ús d’imatges i talls de veu 

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on 
informa i fa difusió de les seves activitats i projectes. En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, 
individualment o en grup, participants que fan les activitats esmentades. 

D’altra banda, el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la FUNDACIÓ 
demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin participants i educadors que hi siguin clarament 
identificables. 

PRESTO EL MEU CONSENTIMENT PER TAL QUE (marqueu en cas afirmatiu): 

❑ la imatge/veu del participant pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a l’activitat de referència, i publicades 
al web de l’entitat o a les xarxes socials. 

❑ siguin utilitzades imatges en publicacions elaborades per la FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA (catàlegs, memòries d’activitat). 

❑ el material que elabori el participant pugui ser publicat en els espais de comunicació de la FUNDACIÓ amb la finalitat de 
desenvolupar l’activitat educativa. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

▪ Responsable del tractament: FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE DE DÉU DEL MONT. Antic Roca, 38. 3r pis. 17003 Girona. 
NIF G17603804. fundacio@fundacioesplaigirona.cat 

▪ Finalitat: gestió de la participació del jove a l’activitat de referència; autorització de la difusió d’imatge/veu i material 
elaborat durant l’activitat als espais de comunicació i difusió de l’entitat. 

▪ Limitació temporal: les dades que ens cediu seran destruïdes o anonimitzades així que procedim a tancar l’activitat de 
referència, llevat de casos previstos per llei. L’autorització per a l’ús d’imatges i talls de veu es considera perpètua si han 
estat presos en el decurs de l’activitat. 

▪ Legitimació: consentiment de l’interessat o del seu representant legal. 

▪ Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en casos previstos per llei. 

▪ Drets: accés a les dades, rectificació, supressió, oposició al tractament, limitació, portabilitat. 

▪ Informació addicional: podeu consultar la política de protecció de dades personals de la FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA – MARE 
DE DÉU DEL MONT a la pàgina http://www.fundacioesplaigirona.cat/avis-legal/. 

❑ He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals en 
els termes i condicions que es descriuen i per a les quals he prestat el meu consentiment. 

 Signat a …………………………………..………. el …..…. de ………………..……………………. de 20…. 

 Signatura 

                                                                 

1 Pare, mare, tutor. 



 

 

Curs d’iniciació a l’educació en el lleure 

Fitxa de dades mèdiques i personals  

 
 Codi del curs 

 
 

 
Nom de l’alumne  

 

 Aquesta fitxa serà destruïda com a part del protocol de tancament del curs, un cop realitzat 

Segueix alguna dieta? ❑ No         ❑ Sí. Quina?  

  

 

 

Pren alguna medicació per 
prescripció mèdica? 

❑ No         ❑ Sí. Quina?  

  

 

 

 En el cas que el participant prengui alguna medicació per prescripció mèdica, l’administració 
de medicaments a menors d’edat correspon als responsables autoritzats pels pares o tutor, 
i per tant cal que el primer dia de la formació entregueu la recepta del medicament a la 
persona directora de la formació. Indiqueu-nos a continuació la dosificació: 

 
Nom del 

medicament Per a què se’l pren? Cada quan? Observacions 

     

     

     

RECORDEU QUE EL PRIMER DIA DE CURS CAL PRESENTAR L’ORIGINAL DE LA TARGETA 
SANITÀRIA (O D’UNA MÚTUA D’ASSEGURANCES) A LA PERSONA RESPONSABLE DEL GRUP 

Té alguna discapacitat 
diagnosticada? 

❑  
❑ No         ❑ Sí. 

Quina? 
 

   

 

 

Anotacions 

Consigneu a continuació aquelles observacions que considereu rellevants en relació amb la participació del jove a la formació. 

 

 

 

 

 

 A __________________________, _______ de ___________________ de  20 ____ 

 Signatura 

 


