Codi Inscripció:
(Omplir per l’empresa)
FULL D’INSCRIPCIÓ – ALLARGAMENT I BRESSOL D’ESTIU 2021
EBM ELS TRES TOMBS

Enganxeu
foto de
l’infant
(original o
fotocopia)

(marcar totes les activitats a què s’inscriu l’infant)
ALLARGAMENT JULIOL (1 al 15 juliol - 15 a 17h)
ACOLLIDA MATÍ (16 al 30 juliol - 8 a 9h )
BRESSOL ESTIU (16 al 30 juliol / setmanes)
BRESSOL ESTIU (2 al 13 d´agost/ setmanes)

Dades de l’infant
Nom:

Telèfon:

Cognoms:

Adreça electrònica:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Infant matriculat/da en el centre durant el

SI

Curs i

curs?

NO

classe:

Infant amb Necessitat Educativa Específica?

SI
NO

Infant amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries?

Quina?

SI
NO

Quines?:

Dades mare/pare o tutor/a
Nom:

Telèfon 1:

Cognoms:

Telèfon 2:

Nom:

Telèfon 1:

DNI/NIE:

Cognoms:

Telèfon 2:

DNI/NIE:

Torns i horaris BRESSOL:
TORN 1 : 16 al 30 de juliol

Acollida
(8:00 – 9:00)

TORN 2 : 16 al 23 de juliol

Acollida
(8:00 – 9:00)

TORN 3 : 26 al 30 de juliol

Acollida
(8:00 – 9:00)

TORN 4 : 2 al 13 d´agost

Acollida
(8:00 – 9:00)

TORN 5 : 2 al 6 d´agost

Acollida
(8:00 – 9:00)

TORN 6 : 9 al 13 d´agost

Acollida
(8:00 – 9:00)

Matí
(9:00 –12:00)

Matí
(9:00 –12:00)

Matí
(9:00 –12:00)

Matí
(9:00 –12:00)

Matí
(9:00 –12:00)

Matí
(9:00 –12:00)

Complet
(9:00 – 17:00)

Complet
(9:00 – 17:00)

Complet
(9:00 – 17:00)

Complet
(9:00 – 17:00)

Complet
(9:00 – 17:00)

Complet
(9:00 – 17:00)

SERVEIS

ACOLLIDA
8 a 9h

MATÍ
9 a 12h
(sense dinar)

COMPLET
9 a 17h
(dinar i berenar inclòs)

TORN 1
BRESSOL SENCER JULIOL
(16 al 30 juliol)

50€

170€

297€

TORN 2
(16 al 23 juliol)

30€

96€

165€

TORN 3
(26 al 30 juliol)

25€

80€

138€

TORN 4
BRESSOL SENCER AGOST
(2 al 13 d´agost)

50€

155€

270€

TORN 5
(2 al 6 d´agost)

25€

80€

138€

TORN 6
(9 al 13 d´agost)

25€

80€

138€

AJUTS ECONÒMICS: Les modalitats amb dret a sol·licitud de beca son MATI (9 a 12) i JORNADA COMPLETA (9 a 17).
L´acollida no es beca. No hi ha servei d´acollida per dies puntuals.

Dades econòmiques:
Preu total dels serveis sol·licitats:

Ingressar la quantitat total, 100% dels serveis sol·licitats al número de compte (termini 1 juny)

BBVA / IBAN: ES17 0182 2372 3202 0162 6711
Indicar el concepte→ Nom i cognoms de l´infant + Nom de l´Escola Bressol on es farà l´activitat
* Aquesta sol·licitud no serà vàlida fins que no s’aporti el justificant d’ingrés del preu total dels serveis
sol·licitats.
En el cas de les famílies que vulgueu inscriure més d’un infant, caldrà fer un ingrés per nen.
Sol·liciteu ajut econòmic?

SI

NO

Preu total dels serveis sol·licitats
amb ajut econòmic:

(Omplir per l’empresa un cop atorgat
l’ajut econòmic)
*La resolució de les ajudes està prevista pel 27 de maig (l´ajuntament envia SMS amb el preu de l´ajuda atorgada)
Ingressar la quantitat al número de compte (la diferència entre l’ajut concedit i el preu de l’activitat) i enviar justificant
d´ingrés a bressolfutur@gmail.com (Termini 1 de juny)

ALLARGAMENT TARDES JULIOL
Servei

Data

Preu

Allargament 15-17h (inclòs berenar)

1 al 15 juliol

75€ (quinzena)

SI/NO

*Ingressar la quantitat total, 100% del servei al número de compte (termini 1 juny). Es poden ingressar els dos serveis
bressol i allargament amb un únic ingrés

BBVA / IBAN: ES17 0182 2372 3202 0162 6711
Indicar el concepte→ Nom i cognoms de l´infant + Nom de l´Escola Bressol on es farà l´activitat

Barcelona, __________ de/d’_______________ del 2021

Signatura

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en presentar aquesta sol·licitud, consentiu que les vostres
dades personals seran tractades per Futur i Compromís amb l’Educació S.L. amb la finalitat de participar en el Bressol
d’Estiu de l’escola bressol. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir,
rectificar i suprimir les vostres dades ficant-vos en contacte a administracio@ficeduca.es
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que
en informar el camp adreça electrònica o telèfon ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per a la realització de
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA – Enviar a bressolfutur@gmail.com termini 1 juny
Indicar NOM COMPLET+ NOM ESCOLA a l´assumpte del correu
Fotografia nen/a
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del carnet de vacunes
Fotocòpia del DNI mare/pare/tutor
Comprovant de la transferència

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SENSE EL TUTOR LEGAL i ACOMPANYAT D’UN/A ALTRA
PERSONA.

CAL ADJUNTAR FOTOCÒPIES DEL DNI DE LES PERSONES AUTORITZADES.
En/na/n’ _____________________________________________ i
en/na/n’_______________________________________________________________________ com a tutor/a legal,
AUTORITZEM, sota la nostra responsabilitat, a les següents persones: Noms i cognoms
A recollir al nostre/a fill/a _____________________________________________
Noms i cognoms

Signatura pare/mare/tutor

DNI

Signatura pare/mare/tutor

AUTORITZACIONS
Jo ________________________________________ amb NIF núm.:______________________________ certifico que:

conec la normativa (ANEX1 i ANEX2)i autoritzo al meu fill/a a participar de totes les activitats, organitzades per Futur
i Compromís per l´Educació s.l
BRESSOL D´ESTIU
ALLARGAMENT

les dades mèdiques anteriorment especificades són correctes quedant, per tant, lliures de tota responsabilitat
l’equip pedagògic de qualsevol error d’aquestes.

autoritzo a què l’equip de monitors i monitores demani assistència medica i que l’infant pugui ser traslladat/da al
centre mèdic mes proper si fos necessari.

D'acord amb el Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 08/2018 del 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades que facilita són tractades amb la
màxima confidencialitat i formen part dels fitxers de FUTUR I COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ S.L., amb adreça en Passeig
de la Marina 17, local 5 (08840). Amb la present notificació autoritza expressament el tractament de les seves dades amb
la finalitat de gestionar la prestació de serveis que ens sol·licita i per enviar-li informació sobre les nostres activitats a
través del correu electrònic o direcció postal. Les seves dades podran ser cedides als organismes i administracions públiques
corresponents per al correcte desenvolupament del servei. Les dades personals que ens proporciona mitjançant aquest
document es conservaran durant el termini de vigència necessari per al compliment de les obligacions legals que derivin
d'aquest. Podrà exercir els seus drets d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les
seves dades personals, dirigint-se per escrit al correu electrònic administracio@ficeduca.es amb el text “PROTECCIÓ DE
DADES” en l’assumpte, o contactar per telèfon al 93 595 4676
. Podrà obtenir informació addicional sobre els seus drets en la pàgina web de la AEDP www.aedp.com
Signatura mare/pare/tutor o tutora legal:

*El pare, mare o tutor/a signant ho fa assumint que si hi ha més tutors/es legals, hi estan d'acord.

ALTRES DADES D´INTERÈS SOBRE L´INFANT

ANNEX 1
NORMATIVA MENJADOR
-

-

▪
▪
-

És molt important pel bon funcionament del centre que recordeu trucar per telèfon per comunicar
la no assistència del vostre fill/a a l´escola bressol.
Els/les nens/es que utilitzin el servei de berenar, també hauran de comunicar en aquest horari 9’00
a 9’30 si no venen a berenar.
Els/les pares/mares sou els únics responsables de fer qualsevol variació en el menú, com
anotar dietes i firmar per donar la conformitat.
*Per qualsevol variació de la dieta (al·lèrgies, intoleràncies...) ha de presentar-se sempre un
justificant del pediatre.
SEGONS EL QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 2.4 DEL RD/3484/2000 “RESTA TOTALMENT
PROHIBIT L’APORTACIÓ DE MENJARS DE DOMICILIS PARTICULARS DESTINATS AL
CONSUM DE LA COL·LECTIVITAT DELS NENS/ES A L´ESCOLA ”
L´horari dels àpats és:
Dinar 11:30-12:30 hores
Berenar 15:45-16:15 hores
El menú és el mateix menú que tenen durant el curs escolar. Aquest menú podrà variar de forma
excepcional per causes relacionades amb la distribució.

ANNEX 2

NORMATIVA SALUT I HIGIENE
No s'acceptarà l'entrada al centre de cap alumne que presenti :
Febre ( temperatura 37,5 º C)
Diarrea líquida
Estomatitis (infeccions o nafres disseminades a la boca).
Erupcions o altres alteracions de la pell (exceptuant si porten informe del
pediatre amb el diagnòstic i indicant la iniquitat).
Conjuntivitis (ulls irritats, lleganyes amb pus groc..).
Pediculosi (presència de polls o llémenes o d’altres)
Làmblies (paràsits intestinals).
La normativa vigent no permet tenir cap classe de medicament a l’escola. A la farmaciola només hi
tenim els estris indispensables per a fer petites cures.
Es considera febre una temperatura a partir de 37’5º C; en cas que el/la nen/a es posi malalt a la Llar us
avisarem als telèfons de contacte, per a què el passeu a recollir.
En cas que el/la nen/a es posi malalt o tingui qualsevol accident durant la seva estada a l’escola, els/les
educadors/es avisaran als/les pares/mares per que el/la vinguin a buscar i el/la portin al metge.

NORMATIVA SANITARIA
MALALTIA TEMPS DE BAIXA I OBLIGATORIETAT
-

FEBRE, VOMITS, DIARREA 48 HORES SENSE SIMPTOMES
MALALTIES ERUPTIVES I EXANTEMÀTIQUES FINS LA SEVA CURACIÓ.
ESTOMATITIS FINS LA SEVA RESOLUCIÓ OBLIGATORI
CONJUNTIVITIS 3 DIES DES DE L’INICI DEL TRACTAMENT
PEDICULOSI (POLLS) FINS LA DESAPARICIÓ TOTAL DE L’INSECTE I LES LLÈMENES.
PARASITOSIS INTESTINAL (CUCS). FINS A FI DE TRACTAMENT
MUGUET FINS LA SEVA RESOLUCIÓ conforme no és contagiós
OTITIS/MAL D’ORELLA 24 HORES
SARAMPIÓ 7 DIES COM A MÍNIM DES DEL COMENÇAMENT DE L’ERUPCIÓ conforme ja no és
contagiós
VARICEL·LA FINS L’ASSECAMENT TOTAL DE L’ERUPCIÓ.
ESCARLATINA FINS LA SEVA CURACIÓ
GALTERES 9 DIES COM A MÍNIM O FINS LA SEVA CURACIÓ
TOSFERINA 8 DIES DES DE L’INICI DE LA MEDICACIÓ i certificat mèdic conforme no és
contagiós
HEPATITIS FINS A LA NORMALITZACIÓ ANÀLISI conforme no és contagiós.
MALATIES DE TIPUS VÍRICA FINS QUE ES DISPOSI DE L’INFORME PEDIÀTRIC D’INIQUITAT
OBLIGATORI, conforme no és contagiós
MENINGITIS FINS QUE ES DISPOSI DE L’INFORME PEDIÀTRIC D’INNOCUÏTAT
MALALTIES VÍRIQUES FINS A LA SEVA DESAPARICIÓ
RUBEOLA FINS LA DESAPARICIÓ DE L’ERUPCIÓ
MUGUET Fongs, infeccions per muguet; NO PODEN ASSITIR FINS A LA SEVA RESOLUCIÓ
SALMONELLA FINS A LA SEVA RESOLUCIÓ OBLIGATORI NORMALITZACIÓ ANÀLISI
IMPETIT CONTAGIÓS FINS A LES 24 HORES D’INICI DEL TRACTAMENT
ÉS FEINA DE TOTS/ES PROTEGIR LA SALUT DEL COL·LECTIU DE L´ESCOLA.

