
VINE A LA LUDOTECA 

AQUEST NADAL 

INSCRIPCIÓ LUDOCASAL 

DE NADAL 2018-2019 

DADES SANITÀRIES 

 Té alguna dificultat d’aprenentatge i/o motriu? NO 

 SI    Quines necessitats especials?  

 Té o ha tingut l’usuari alguna malaltia que consideri important 
o que calgui tenir-ne coneixement? 

 Segueix algun tractament mèdic? 

 Quin medicament se li ha d’administrar? Amb quina freqüència? 

 Pateix pell atòpica? SI         NO 

 Pateix alguna al·lèrgia i/o intolerància alimentària i/o altres? 
Quines? 

 Segueix alguna dieta o règim especial: 

 

En /Na ............................................ amb 

DNI............................................ 

com a pare/mare, o tutor/ tutora del nen/

nena .................................................................... 

 

manifesta que li dóna AUTORITZACIÓ: 

❑  A participar en el casal de Nadal del 24 desembre de 2018 al 7 

de gener de 2019. 

❑  Dono el meu consentiment per a l’ús de la seva imatge en 

documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. 

❑  A l’equip d’educadores de la ludoteca per actuar en cas 

d’accident o malaltia, segons la informació declarada. 

Vilablareix,................................de desembre de 2018 

   

SI    NO 

 

 

 

LUDOTECA LES ORENETES 

C/Francesc Macià, 20 

17180 Vilablareix 

972 40 55 37 

ludoteca@vilablareix.cat 



QUÈ FARÀS DURANT AQUESTES VACANCES 

DE  NADAL? 

Et proposem venir a la Ludoteca Les Orenetes a 

participar aquestes festes amb nosaltres!  

Un total de 8 dies plens de màgia i imaginació.  

Us hi esperem a tots i a totes!!!!  

 

DURADA: del 24 de desembre de 2018 al 7 de 

gener de 2019. 

HORARI: de 9h a 13h 

EDATS: nens i nenes de P3 a 6è 

LLOC: Ludoteca Les Orenetes 

 

PREUS 

SOCIS LUDOTECA: GRATUÏT 

NO SOCIS:   preus subjecte a aprovació definitiva a 

junta de govern del 13/11/2018.  

Podeu consultar els preus a la pàgina web de         

Ajuntament apartat ludoteca a la www.vilablareix.cat  

NO SOCIS EMPADRONATS tenen subvenció del 60% 

Descompte quota família nombrosa i/o monoparental:  

10% un fill inscrit 

15% dos fills inscrits 

20% tres fills inscrits 

Ludocasal de Nadal 

INSCRIPCIÓ 

Fins el 18 de desembre de 2018  

A la LUDOTECA LES ORENETES. De dilluns a divendres 

de 16:30h a 19:30h. 

A l’ AJUNTAMENT DE VILABLAREIX. De dilluns a    

divendres de 9h a 15h. 

En el cas de donar-se de baixa, no es retornaran els  

diners a menys que hi hagi una causa justificada. 

ELS SOCIS DE LA LUDOTECA només hauran de portar 

la inscripció a la ludoteca sense el número de compte.  

 

En el moment de fer la INSCRIPCIÓ (no socis)    

s’haurà de portar: 

 Full inscripció 

 Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant  

 Informe mèdic en cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies i de 

necessitar medicació en horari de la ludoteca, amb les 

dades actualitzades 

 En cas de sol·licitar una de les bonificacions de la   

quota adjuntar: Carnet de família nombrosa i/o      

monoparental 

 

No hi haurà servei de dies esporàdics.  

INSCRIPCIÓ LUDOCASAL de  

NADAL 2018-2019 
 

NOM:__________________    

COGNOMS:_________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT:_______/______/______     

EDAT :_____   CURS:_______ 

ADREÇA:____________________________________ 

POBLACIÓ:_________________________              

C.P________________ 

E–MAIL: 

_______________________________________ 

Nom de la mare: 

Nom del pare:  

 

pers. de contacte:                               telf: 

pers. de contacte:                               telf: 

pers. de contacte:                               telf: 

pers. de contacte:                               telf: 

 

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (no socis):  

 

 

 * Continua darrere. 

IBAN ENTITAT OFICINA DC NUM. COMPTE 

                                           


