
 
 
 

 Full d’inscripció Curs 2017-2018   

 

Dades de l’Infant/jove 

Nom i Cognoms:  

Data de naixement: 

Adreça:  

Població:                                                         CP: 

Mòbil del jove:  

Correu electrònic del jove: 

Escola o Institut: 

 

Dades de les persones amb qui es relacionarà l’agrupament  

Nom de la mare : Professió:  

Telèfons de localització: 

Correu electrònic de localització: 

 

Nom del pare:            Professió: 

Telèfons de localització: 

Correu electrònic de localització: 

 

Vols domiciliar la teva quota anual?   Sí No 

En cas afirmatiu escriu el número de compte on vols que es domicilïi: 

E S                   

 

Què cal portar?: Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, fotocòpia de la              

cartilla de vacunes, fotografia de l'infant o jove. Fotocòpia del D.N.I 

 
 

 



Apartat que omplen els caps  

Tenim l’autorització d’activitats i mèdiques signada?   _ Sí   No  

Tenim l’autorització de l’ús d’imatge signada? _ Sí   No  

Tenim l’autorització de transport signada? Sí   No 

Tenim la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social?  _ Sí   No  

Tenim la fotocòpia de la cartilla de vacunes?  _ Sí   No  

Fotocòpia del D.N.I ? Sí   No  

 

 

AUTORITZACIÓ PERSONAL I MÈDICA 

Jo___________________________________________________________ 
,amb document d’identitat núm_____________________________________    
,resident al/a la /a l’________________________________________________     
núm        ,pis        ,porta          de ___________________________________ 

amb C.P ____________amb telèfon en       
qualitat de                                            .________ 
 
 

AUTORITZO: 
Al/a la meu/ meva fill/a                                                                                          . 
membre de la unitat de                              , a l’assistència i participació del cau 
setmanal, les activitats, excursions d'un dia, sortides de caps de setmana o més dies              
que dugui a terme I'A.E. EL PASQUALET d'Escoltes Catalans. 
 
En cas d’accident o malaltia, sempre i quan no s’hagin pogut localitzar els pares/              
tutors, autoritzo els responsables que acompanyin el meu fill/a que prenguin les            
decisions d’urgència que es requereixin. 
 
Així mateix, em faig responsable de qualsevol acció voluntària en contra de persones o              
béns que pugui cometre el/la meu/meva fill/a. 
 
Observacions (al·lèrgies, medicaments, vacunes, disconformitats...) 
 
 
I per deixar-ne constància signo la següent autorització, 
 
Signatura 
 
 
 A                                     , dia            de/d’                                          ,de 2017 
 
 



 

AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS  

Jo,______________________________ amb DNI __________________ com a      

pare/mare/tutor legal de_______________________ autoritzo als caps de l’AE El         

Pasqualet a administrar els medicaments marcats més a baix a l’infant o jove en              

qüestió si fos necessari . (En cas de tenir qualsevol dubte sobre la simptomatologia              

acudirem a un metge) 

◻ Dalsy® (fins als 12 anys) 

◻ Ibupofreno® (a partir dels 12 anys) 

◻ Silvaderma® (pomada per a les cremades) 

◻ Suero Oral Hiposósidco® (sèrum oral) 

◻ Suero Fisiológico Cinfa®  

◻ Betadine® o similar (iode) 

◻ Thrombocid® o similar 

◻ Fenistil®  

◻ Afterbite®  

◻ Repel·lent d’insectes Halley® 

Requereixo que se m’informi telefònicament abans d’administrar els següents         

medicaments de la llista:  

_______________________________________________________________ 

Observacions:___________________________________________________________

________________________________________________________ 

Signatura: 

 

A_____________________________, el ______ de____________de 2017 

 
 
 



DRETS D'IMATGE 
 
Segons la llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, tot               

adreçant- nos a l’article 4 que fa referència al dret de l’honor, a la intimitat i a la pròpia                   

imatge; us fem arribar aquesta autorització per tal que la signeu si esteu d’acord o no                

en el fet de fotografiar/gravar al/la vostre/a fill/filla, durant el curs 2017-2018,            

utilitzant aquestes fotografies per a ús intern i extern de l’AGRUPAMENT ESCOLTA EL             

PASQUALET i D’ESCOLTES CATALANS  com a mitjà de difusió i publicitat. 

 

Per tant jo, en/na                                                                                                 , 

amb DNI                                     ,autoritzo el meu/meva fill/filla                    . 

,a poder ser fotografiat/gravat durant el curs        

2016/2017 en ús de l’Agrupament Escolta El Pasqualet i  d’Escoltes Catalans. 

 
Agrupament Escolta el Pasqualet            Sí          No 
 
Escoltes Catalans                                         Sí          No 
 
Altres mitjans de comunicació      Sí          No 
 
Web de l’agrupament _      Sí          No  
 
Xarxes socials                                               Sí          No 
 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
.......................................,...................de/d’.........................de 2017 
 
 
 
 
 



 
AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT  
 
 

Jo en/na                                                                                                                , 

amb DNI                                     ,autoritzo el meu/meva fill/filla                            . 

                                                                         a, en cas d’emergència, pujar al cotxe 

d’intendència en qüestió, durant el curs 2017/2018.  

 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
.......................................,...................de/d’.........................de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTORITZACIÓ PER PODER MARXAR DEL CAU SOL/A 

CURS 2017/2018: 

Jo.………………………………………………………….............................(pare, mare, tutor 

legal) amb DNI.........……………………………….autoritzo el meu 

fill/a………..……………………………………….de la unitat de ......................................a 

marxar sol/a cada dia després del cau, si així ho comunica a els i les caps de la seva 

unitat.  

Firma:  
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AUTORITZACIÓ PER PODER MARXAR   DEL CAU SOL/A O AMB ALGÚ DEL CAU 

PUNTUALMENT 

 

CURS: 2016/2017 

 

Jo.………………………………………………………….............................(pare, mare, tutor 

legal) amb DNI.........……………………………….autoritzo el meu 

fill/a………..………………………………………..de la unitat 

de.................................................   a marxar sol/a   o amb: 

Pare  _ Mare   Germà  _     Germana _              de (la persona del 

cau)  .........................................................................puntualment, avui 

..............................................................(dia/mes/any). 

Firma:  

 
 



 
 
 
 
 
 
AUTORITZACIÓ FUMAR  
 
 
Jo.………………………………………………………….............................(pare, mare, tutor 

legal) amb DNI.........………………………………. 

AUTORITZO: 

Al/a la meu/meva fill/a ......................................................................(1) a que segons 
necessitat del/la jove pugui fumar un cigarret al dia. Aquesta normativa només es durà 
a terme en sortides de més d’una nit. 
El consentiment d’aquesta practica, malgrat recaigui en responsabilitat de la família, 
otorga el dret als caps del respectiu jove per trobar i consensuar conjuntament amb 
ell, el millor espai i moment per realitzar-ho. 
Durant els campaments o sortides serà l’equip de caps el responsable de guardar el 
tabac. 
I per deixar-ne constància signo la present autorització. 
a ...............................................l’/el...........de/d’............................de 2017  
 
 
Signatura: 
Nom i cognoms Pare, mare,tutor/a 
 


