
 

INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU i CAMPUS 
JOVE  2022 

 
 
 

Fitxa d’ inscripción nº _______ Data de preinscripción: ____/ ___ / _______(emplena l’organització) 

 
 

DADES PERSONALS PARE/MARE/TUTOR-A: 
DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR-A: 

 

Nom i Cognom Mare/ Nombre y Apellidos Madre 
 

DNI 

E-mail: 
 

Mòbil/ móvil 

Nom i Cognom Pare /Nombre y Apellidos Padre 
 

DNI 

E-mail: 
 

Mòbil/ móvil 

 
 
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL XIQUET O DE LA XIQUETA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O NIÑA 

 

Nom i Cognom/ Nombre y Apellidos 
 

Data de naixement/Fecha de 
nacimiento 

Adreça/Dirección: 
 

Nº 

Població/Población: 
 

CP 

Col·legi on està matriculat/ Colegio donde está matriculado/a 
 

Curs/ Curso actual        Edat/Edad 
 

 
 

FITXA SANITÀRIA/ FICHA SANITARIA 
 

Nº targeta SIP menor/ Nº tarjeta SIP menor 
 

Minusvalidesa/ Minusvalía 
  ⬜   SÍ Grau/ grado............... %  

Pateix actualmen alguna malaltia? 
¿Padece actualmente alguna enfermedad?          ⬜  
SI      ⬜   NO 

Quina?/ ¿Cuál? 

Té alguna malaltia crónica? 
¿Tiene  alguna enfermedad crónica?          ⬜  SI      
⬜   NO 

Quina?/ ¿Cuál? 

És al·lèrgic/a a  medicaments? 
¿Es alérgico/a a medicamentos?          ⬜  SI      
⬜   NO 

Quin?/ ¿Cuál? 

Altres al·lèrgies o intoleràncies/ Otras Alergias o intolerancias 
 
 
 
 

A tindre en compte/ A tener en cuenta(temes 
conductuals…) 



 
 
 
 
 

ACTIVITATS I PREU: MARCAR  AMB UNA X  ELS SERVEIS A UTILITZAR 
ACTIVIDADES  Y PRECIO:MARCAR CON UNA X LOS SERVICIOS A UTILIZAR 

 

 Xiquet/a empadronat/da 
o familiar treballant al 
municipi    
 Niño/ a 
empadronado/a o 
familiar trabajando en el 
municipio 

1a quinzena 
 ( 1 -15 juliol)        
1a quincena  
( 1-15 julio) 

2a quinzena 
(18 - 29 juliol)        
2a quincena 
 (18 -29 julio) 

Xiquet/a no 
empadronat/da                    
 Niño/ a no 
empadronado/a 

1a 
quinzena 
 ( 1-15 
juliol)        
1a 
quincena  
( 1-15 julio) 

2a quinzena 
(18 - 29 
juliol)        
2a quincena 
 (18 -29 
julio) 

MATINERA 20€ 10€   10€  30€   15€ 15€ 
ESCOLA 
D’ESTIU 

40€ 20€ 20€ 80€ 40€ 40€ 

MENJADOR 3,15€/dia   6,3€/dia   
CAMPUS 
JOVE 46€ 

complet 
23€/ 

de l’1 al 8 
de juliol 

23€/ del 
22 al 29 de 

juliol 
96€ 

complet 
48€/ 
de l’1 al 

8 de 
juliol 

48€/ 
de l’1 al 8 
de juliol 

 * Enguany les activitats d’estiu tenen un preu mes econòmic gràcies a que part dels costos estan finançats per el Ministeri d’igualtat  i  
Conselleria a través del Programa  Corresponsables 
*Este año las actividades de verano tienen un precio más económico gracias a que parte de los costes están financiados por el 
Ministerio de Igualdad  y Consellería a través del Programa Corresponsables 
 

 MENSUALITAT A INGRESSAR :  
MENSUALIDAD A INGRESAR: 

 
 

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR L'INSCRIPCIÓ: 
DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 

● Certificat emés per l'empresa que acredite la relació laboral i el domicili del centre de treball, 
per als pares o els tutors dels xiquets i xiquetes que  tinguen domicili laboral en el municipi. 
Certificado emitido por la empresa que acredite la relación laboral y el domicilio del centro de 
trabajo, para los padres o tutores que tengan domicilio laboral en el municipio. 

 

●  En el cas que els pares es troben en situació de separació o divorci es poden beneficiar del 
preu municipal sempre que justifiquen el seu domicili amb una còpia d’empadronament. 
En el caso que los padres se encuentren en situación de separación o divorcio se podrán 
beneficiar del precio municipal siempre que justifiquen su domicilio con una copia de 
empadronamiento. 
 

● S’aplicarà descompte del 20% sobre l’import de la matrícula en els següents casos: família 
nombrosa, monoparental, menor en acolliment, pares en atur més de 6 mesos y estar inscrits 
dos o més germans en alguna activitat d’estiu organitzada per l’ajuntament d’ Albuixech.  
Se aplicará descuento del 20.% sobre el importe de la matrícula a los siguientes casos: familia 
numerosa, monoparental, menor en acogida, padres en paro más de 6 meses y estar inscritos 
dos o más hermanos a alguna de las actividades de verano que organiza el ayuntamiento de 
Albuixech. 

● Justificant de l’ingrés bancari. Justificante del ingreso bancario. 

 



 
 
 
 

ÚS DEL MENJADOR/ USO DEL MENJADOR ( fins a 6é de primaria) 
 
      ⬜     SI             ⬜      NO 
 
 
TIPUS DE MENÚ/TIPO DE MENÚ: ................................................................ 
 
El Menjador es pagarà al finalitzar l’escola a través d’un rebut emés per l’ajuntament pels dies  
d’ús.  
El Comedor se pagará al finalizar la escuela a través de un recibo emitido por el ayuntamiento de los días 
de uso.  
 
DATOS DE PAGO/ DADES DE PAGAMENT  
 
Nom del titular /Nombre Titular*: ...................................................... 
 
Entitat/ Entidad: ............................... 
 
Compte bancari/ Cuenta bancaria: 
 
ES…………………………………………………………………………………….. 

 
 

INSCRIPCIONS (fins al 28 de juny) 
INSCRIPCIONES (hasta el 28 de junio) 
 
TELEMÀTICA: descarregant els documents de la web municipal i enviant la documentació al correu 
electrònic escoladestiu@albuixech.es / casajove@albuixech.es 
PRESENCIAL: A la Ludoteca, en horari de 7h a 9h o 15h a 19h i el 27 i 28 de juny de 8h a 14h. 
                         A la Casa Jove en horari de dimarts a divendres de 17 a 19:30h 
CONSULTES I DUBTES al 637435507 en horari de 9h a 14h (Escola d’estiu) i 637472663 
casajove@albuixech.es (Campus Jove) 
 
 
TELEMÁTICA: descargando los documentos de la web municipal y enviando la documentación al correo 
electrónico escoladestiu@albuixech.es / casajove@albuixech.es 
PRESENCIAL: A la Ludoteca, en horario de 7h a 9h o 15h a 19h y el 27 y 28 de junio de 8h a 14h. 
                         A la Casa Jove en horario de martes a viernes de 17 a 19:30h  
CONSULTAS Y DUDAS al 637435507 (ludoteca) en horario de 9h a 14h i 637472663 
casajove@albuixech.es (Campus Jove). 
 

   
 Nomès s’admetran aquelles inscripcions que estiguen degudament emplenades, signades i que aporten 
tota la documentació requerida. El pagemant es farà mitjançant ingrés de la quantitat corresponent, en la 
oficina bancària de CAIXAMAR, al compte ES22 3058 2139 4827 3200 0025 indicant en el concepte: “ 
Escola d’estiu/ Campus Jove i el nom i cognoms del xiquet o xiqueta”.. 
 
 
Solamente se admitirán aquellas inscripciones que estén debidamente rellenadas, firmadas y que aporten 
toda la documentación demandada. El pago se realizará mediante ingreso de la cuantía correspondiente, 
en la oficina bancaria de CAIXAMAR, a la cuenta  ES22 3058 2139 4827 3200 0025, indicando en el 
concepto “ Escola d’estiu/ Campus Jove y el nombre y apellidos del niño o niña” 

 
 
 

mailto:escoladestiu@albuixech.es
mailto:casajove@albuixech.es
mailto:escoladestiu@albuixech.es


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE LES 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I 
AUTORITZACIÓ PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS D’OCI 
PROGRAMADES PER L’AJUNTAMENT   D'ALBUIXECH 2022 

 
 
SR/A ___________________________________________ DNI ______________________ 
 
COM  A MARE/PARE/TUTOR/A  LEGAL  DE L’INTERESSAT (MENOR D’EDAT) . 
COMO MADRE/PADRE/TUTOR/A DEL INTERESADO (MENOR DE EDAD) 
 
(MARQUEU AMB UNA X / MARCAR CON UNA X ) 
 
EN CAS DE PARES SEPARATS O DIVORCIATS ÉS NECESSARI QUE SIGNEN ELS DOS 
EN EL CASO DE PADRES SEPARADOS O DIVORCIADOS DEBEN FIRMAR LOS DOS 
 
SR/A ___________________________________________ DNI ______________________ 
 
 

DECLARE:/DECLARO:  
   ⬜  Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certes, i que no hi ha cap 
incompatibilitat ni impediment per a la realització de les activitats proposades, ni per el 
desenvolupament normal de la vida quotidiana de l’ activitat. 
      Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna 
incompatibilidad ni impedimento para la realización de las actividades propuestas, ni para el 
normal desarrollo de la vida cotidiana de la actividad. 

AUTORITZE/AUTORIZO:  
   ⬜ Perquè en cas de màxima urgència, la direcció competent prenga les decisions 
oportunes, amb coneixement i prescripció médica, si ha estat impossible la meua localització. 
      Para que, en caso de máxima urgencia, la dirección competente tome las decisiones 
oportunas, con conocimiento y prescripción médica, si ha sido imposible mi localización. 
 
     A l’Ajuntament d’ Albuixech la cessió dels drets d’imatge  i a fer ús del material fotogràfic i 
audiovisual de les activitats que es realitzen a l’Escola  ,que s’utilitzaran per publicar a la pàgina 
web, xarxes socials de l’Ajuntament i/o en la publicació  d’informació municipal. 
     Al Ayuntamiento de Albuixech  la cesión de los derechos de imagen y para hacer uso del 
material fotográfico y audiovisual de las actividades que se realicen en la Escola, que se 
utilizarán para publicar en la página web, en las redes sociales del Ayuntamiento y/o en la  
publicación de información municipal. 
 

       SI⬜       NO⬜ 
 
 
     - Autoritze a les eixides del centre(piscina municipal i/o altres) 
     Autorizo a las salidas del centro (piscina municipal y/o otras) 
  
 

      SI⬜       NO⬜ 
 
 
 



 
    - Autoritze a eixir sol/a del Centre al finalitzar el dia 
    Autorizo a salir solo/a del centro al acabar el día 
 
 

      SI⬜       NO⬜ 
 
                                
                                       ALBUIXECH, a_____ de______ de 2022 
 
                                           Signat/Firma                                         Signat/Firma 
 
  
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre. 
Responsable tractament, Ajuntament d’Albuixech 
Adreça: Plaça de l’Ajuntament 1, 46550 Albuixech, València, Espanya. 
CIF: P4601400G 
Correu electrònic: rgpd@albuixech.es  - Telèfon: 961 400 601 
Delegat/da Protecció de Dades 
Vostè pot contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades (DPD) mitjançant: 

-    Correu electrònic: rgpd@albuixech.es 
-    Correu ordinari: Carta dirigida al DPD – Plaça de l´Ajuntament, 1 46550 Albuixech, València, Espanya 

Finalitats: 
Tractarem les seues dades per a incloure-la als nostres processos de millora del servei. 
Conservació de les dades:          
Les seues dades seran conservades durant els període establert per el tractament, la legislació aplicable i els 
requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública. 
Legitimació / Bases jurídiques:    
Consentiment de la persona interessada: 
Compliment d’una missió realitzada en interès públic o a l’exercici de poders públics cedits a aquesta entitat. 
Destinataris de les seues dades: 
Les seues dasdes podran ser comunicades a les entitats públiques i/o privades competents o necessàries per a el 
desenvolupament de les activitats i les suposicions previstes per la Llei. 
Drets:     
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el 
seu cas) retirada del consentiment prestat. 
Per a exercir estos drets, vostè. deu dirigir una sol·licitud al Ajuntament D´Albuixech, indicant “Delegada de Protecció 
de Dades” en la que conste clarament, a més de la seua petició, el seu nom, cognoms i còpia o referència a un número 
de document vàlid i vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). 
Esta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant: 
(1).    Correu  ordinari.  Dirigit  al  Ajuntament D´Albuixech,  Registre  d’ Entrada, ,  indicant “delegada de Protecció 
de Dades”. 
(2).   Instància en Seu Electrónica. 
(3).   Correu electrònic a dpd@albuixech.es 
En tots els casos, el Ajuntament deu verificar la seua identitat com titular de les dades. Per a esta verificació, 
l’Ajuntament utilitzarà la potestat de verificació especificada a la Llei Orgànica 3/2018. 

  
 
 

 
 

 
 


