
AUTORITZACIÓ: En inscriure el vostre fill autoritzeu que 
participi en les activitats programades que comportin 
desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se a 
la piscina i/o pernoctar fora de casa.

Signatura:

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES  
DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físi-
ques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 
de Drets Digitals, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU 
(facilita la següent informació sobre Protecció de Dades):

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT NICOLAU, CIF G-63932123, C/ Jardí, 72-80. 08202-Sa-
badell (Barcelona).

FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal re-
sultants de tramitar la inscripció del menor en el Casal  
d’Estiu.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat 
pel consentiment que l’interessat atorga en aquest docu-
ment, així com pel compliment d’una obligació legal, si és 
el cas.

DESTINATARIS: No se cediran les dades a tercers, tret 
d’obligació legal. 

DRETS: Podreu accedir a les dades, rectificar-les i supri-
mir-les, així com limitar-ne el tractament, oposar-vos-hi o 
exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets 
estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden 
ser exercits en el domicili C/ del Jardí, 72-80 - 08202 Saba-
dell (Barcelona) o mitjançant el correu electrònic següent: 
secretaria@santnicolau.com.

L’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació 
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas 
d’incompliment per part de l’empresa.  

CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el 
temps necessari per a les finalitats per a les quals han estat 
recollides.
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un re-
quisit necessari per tal de tramitar la inscripció de l’alumne/a. 
La Fundació Sant Nicolau us informa que compleix amb 
tots els requisits establerts per la normativa de protecció 
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràc-
ter personal. 

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la 
meva signatura manifesto la meva conformitat amb el 
contingut i consento expressament el tractament de les 
meves dades personals i les del meu fill/a en els termes 
anteriorment mencionats. 

Nom i cognoms:

Signatura:

ACTIVITATS D’ESTIU 2021

PROTECCIÓ DE DADES



Autorització relativa als menors: ús d’imatges, publica-
ció de dades de caràcter personal i de material elaborat.

Per altra banda, atès que el dret a la pròpia imatge és re-
conegut en 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, i tenint en compte el que s’estableix amb anteriori-
tat sobre protecció de dades, la direcció d’aquesta entitat 
demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on 
aparegui el/la menor i hi sigui clarament identificable.

En aquest sentit, el pare/mare i/o tutor de l’alumne autorit-
za la Fundació Sant Nicolau: 

1. Que la imatge del seu fill o filla pugui aparèixer en foto-
grafies o filmacions corresponents a activitats organitzades 
per l’entitat i publicades en:

• Pàgines web de Fundació ...................... Sí     No 
• Pàgines web de l’Agrupació 

 Pedagògica Sant Nicolau ....................... Sí     No 
• Pàgines web del Club Esportiu  

 Sant Nicolau ................................................ Sí     No 
• Clickedu ........................................................ Sí     No 
• Revistes o publicacions editades  

 per la Fundació .......................................... Sí     No 
• Revistes o publicacions editades per 

 l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau ...Sí     No 
• Revistes o publicacions editades per  

 al Club Esportiu Sant Nicolau ................... Sí     No 
• Xarxes socials .............................................. Sí     No 

2. Que el material elaborat pel seu fill o filla pugui ser pu-
blicat en els espais de comunicació (blogs i espais web de 
la Fundació i revistes editades per l’entitat) amb la finalitat 
de desenvolupar l’activitat: 
Sí     No 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades per la 
Fundació, Club Esportiu o Agrupació Pedagògica Sant Nico-
lau, hi constin les inicials del seu fill: 
Sí     No 

Nom i cognoms de l’alumne:
 

DNI: 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal: 

DNI:

Signatura



Aquest document és una fitxa informativa i normativa, di-
rigida a totes les famílies interessades a participar a les nos-
tres Activitats d’Estiu, en aquest context d’excepcionalitat. 

El Casal d’Estiu 2021 serà flexible: adaptarem el Casal a la 
situació de restriccions que escaigui. Totes les activitats 
que durem a terme seran amb tota la prevenció i mesu-
res de seguretat pertinents.

CONSIDERACIONS COMUNES 
RESPECTE A ACTIVITATS:

Mida dels grups i ràtios: Hi haurà 1 monitor/a per a cada 
grup de 10 nens/es i es treballarà per grups de convi-
vència. El monitor vetllarà perquè el seu grup respecti 
les normes de convivència, seguretat i higiene, sempre 
supervisat/da pel guiatge del director/a.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS:

• Crearem la figura del “Responsable de seguretat i hi-
giene”, que vetllarà pel compliment de totes les noves 
mesures, a més de formar i informar l’equip de moni-
tors/es i participants.

• Aplicarem la tècnica de “rentat de mans efectiu” de l’ OMS.

• Farem servir mascaretes si és impossible respectar els 2 
metres de distància de seguretat.

• Diàriament comprovarem la simptomatologia dels 
nens/es i monitors/es mitjançant check-lists i prenent 
la temperatura amb termòmetres frontals. La informa-
ció, tant de nens com de monitors, quedarà registrada 
i documentada.

• Realitzarem 3 ventilacions diàries dels espais tancats 
que utilitzem, que cada dia seran desinfectats pel nos-
tre servei de neteja.

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES  
EN LES DIFERENTS TIPOLOGIES D’ACTIVITATS:

• Les entrades i sortides es realitzaran fent una fila a la 
porta principal de l’escola. Us demanem que sigueu 
puntuals per agilitzar l’accés. 

• Les tovalloles de bany seran portades de casa i es ren-
taran abans i després del seu ús a una temperatura su-
perior a 60º. 

• Delimitarem les zones d’ús del Casal: espai d’activitats, 
d’esports, teatre o dansa, d’acollida i de recollida, d’es-
morzar i de treball per grups de convivència.

FUNDACIÓ
SANT NICOLAU

CASAL D’ESTIU

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19



DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19  
A SIGNAR PELS TUTORS
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN LES 
ACTIVITATS D’ESTIU DE LA FUNDACIÓ SANT NICOLAU

Jo  
amb DNI

com a pare / mare / tutor/a legal (encercleu opció cor-
recta) declaro que el meu fill/a:

• Sí   No      El/la menor compleix amb els requisits 
d’admissió establerts per l’entitat responsable de 
l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb 
ningú que sigui grup de risc. 

• Sí   No     No ha tingut simptomatologia compa-
tible amb la COVID-19 (febre, tos, dicultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) en els darrers 14 dies o qualsevol 
altre quadre infecciós en les darreres 48 hores.

• Sí   No    No ha conviscut o tingut contacte es-
tret amb un positiu confirmat o simptomatologia com-
patible ens els darrers 14 dies. 

• Sí   No    Presenta el carnet de vacunacions ac-
tualitzat que serà adjuntat al full d’inscripció (exceptu-
ant vacunacions posposades pel període de confina-
ment) i han passat 15 dies com a mínim entre l’última 
vacunació i l’inici de l’activitat.

FUNDACIÓ
SANT NICOLAU

CASAL D’ESTIU

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19

• Sí    No   Accepto els compromisos de garan-
tir les mesures personals d’higiene i prevenció davant 
del covid-19.

• El vostre fill/a pateix patologies prèvies de base? 
Sí    No   (creueta a l’opció correcta) 

Si el vostre fill/a pateix patologies prèvies de base, cal-
drà que sigui visitat/da pels serveis mèdics de manera 
individual i aquests en valorin la idoneïtat de participar 
en el Casal d’Estiu.

En aquest cas, s’haurà d’adjuntar a la inscripció el certi-
cat mèdic conforme el nen/a és apte per participar en el 
Casal d’Estiu. 

• Sí    No   Declaro que he llegit les consideraci-
ons de protocol i normativa de les mesures adoptades 
i recomanacions pel Covid-19 adjuntades.

Signo aquest document conforme he estat informat/da 
de les condicions excepcionals pel Covid-19 en les quals 
es desenvoluparà el Casal d’Estiu 2020 i n’accepto la res-
ponsabilitat que em per toca.

SIGNATURA: 


