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Benvolguda família,  

 

Us informem que iniciem un nou curs a l’Espai Socioeducatiu el dilluns dia 1 d’octubre de 2018, 

aquest curs hi haurà 3 dies d’activitat: un d’activitat socioeducativa, un altre d’activitat esportiva i 

un d’activitat musical. A continuació us especifiquem els horaris i espais de les activitats: 

 

Grup petits (P4, P5, 1r i 2n de primària) 

• Dilluns: 17:15-19:15h: Espai Socioeducatiu (Edifici Cruïlla d’entitats) 

• Dimarts: 17:15-18:15h: Aula esportiva (Gimnàs Escola Doctor Ferrer) 

• Dijous: 17:15-18h: Escola Municipal de Música d’Artés (Complex Cal Sitges) 

 

 

Us informem que la inscripció a l’Espai Socioeducatiu equival a un compromís assidu d’assistència, 

ja que tot i que l’activitat és gratuïta per les famílies té un cost important per l’Ajuntament d’Artés. 

 

En cas de no poder assistir a alguna de les activitats per malaltia o visita mèdica cal avisar trucant 

al telèfon 608280155 (Núria Gamisans, educadora social de l’Espai Socioeducatiu). 

 

Com el curs anterior, podreu consultar totes les activitats de l’aula socioeducativa al nostre blog: 

https://espaisocioeducatiuartes.wordpress.com 

 

Atentament,  

 

Espai Socioeducatiu 

Passeig Diagonal, s/n. (Edifici Cruïlla d’entitats) 

Ajuntament d’Artés 
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FULL D’INSCRIPCIÓ I COMPROMISOS DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU D’ARTÉS  

 

DADES DE L’INFANT 

Nom i cognoms:  

Edat:   Data de naixement: 

Escola i Curs: Tutor/a: 

Numero de la targeta sanitària:  

 

 

DADES FAMILIARS 

Nom i cognoms mare: DNI/NIE: 

Nom i cognoms pare:  DNI/NIE: 

Adreça:  

Telèfon casa: Mòbil mare: 

Mòbil pare: E-mail: 

Existeix algun conveni regulador de separació?  

Existeix alguna mesura judicial o penal?  

 

1- Fitxa mèdica 

Té alguna malaltia? _______________________________________________________ 

Pren algun medicament? Quin? I quina dosis? ___________________________________ 

Té algun tipus d’al·lèrgia? A què? ____________________________________________ 

Està el dia de les vacunes? __________________________________________________ 

 

En cas que el seu fill/a es posi malalt o es faci mal durant l’estada a l’Espai Socioeducatiu: 

o AUTORITZO a l’Ajuntament d’Artés i als responsables del projecte de l’Espai Socioeducatiu a 

que puguin emprendre les actuacions que considerin oportunes (tals com: curar ferides, 

avisar als familiars que vinguin a buscar al/la menor, traslladar-lo a un centre mèdic, etc.).  

 

Cal adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària del/la menor. 
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2- Protecció de dades de caràcter personal 

Jo _______________________________________, amb DNI/NIE________________ com a 

mare/pare/tutor/guardador del/la menor ________________________________ 

AUTORITZO a l’Ajuntament d’Artés, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades 

personals facilitades en la inscripció del projecte de l’Espai Socioeducatiu, com també, per fer la 

tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.  

D’acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 

interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el 

tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit 

presentat en el Registre General de l’Ajuntament.  

 

3- Consentiment drets imatge 

Per tal de recollir gràficament imatges de les activitats del projecte de l’Espai Socioeducatiu, es 

realitzaran presa d’imatges de les activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a 

l’article 18.1 de la Constitució i regular per la Llei 5/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, els responsables del projecte de l’Espai Socioeducatiu 

demanen el consentiment als pares o tutors legals per tal de poder publicar fotografies on 

apareguin els seus fills. Així doncs,  

 

Jo _______________________________________, amb DNI/NIE________________ com a 

mare/pare/tutor/guardador del/la menor ________________________________ 

o AUTORITZO a l’Ajuntament d’Artés i als responsables del projecte de l’Espai Socioeducatiu a 

que es pugui fer difusió d’imatge on aparegui el meu fill/a.  

o NO AUTORITZO a l’Ajuntament d’Artés i als responsables del projecte de l’Espai 

Socioeducatiu a que es pugui fer difusió d’imatge on aparegui el meu fill/a. 

 

4- Retorn a casa sense acompanyament adult 

Nom de la/les persona/es que recollirà al menor al finalitza l’activitat:  

______________________________________________________________________ 

En el cas que l’infant al finalitzar l’activitat marxi sense companyia d’un adult: 

Jo _______________________________________, amb DNI/NIE________________ com a 

mare/pare/tutor/guardador del/la menor ________________________________ 

o AUTORITZO a que el meu fill/a marxi sol a casa al finalitzar l’activitat.  
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CARTA DE COMPROMISOS DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU D’ARTÉS 
 

 

Per part dels infants: 

 

Drets:  

- Al  lliure desenvolupament de la seva personalitat. 

- A rebre informació precisa, objectiva i veraç, de forma adaptada a les seves capacitats de 

comprensió. 

- Ser escoltat i consultat en relació al desenvolupament de les activitats que es portin a terme 

al servei. 

- Que els professionals del servei vetllin acuradament pel respecte dels seus drets 

fonamentals com a persona, especialment, pel dret a la intimitat, integritat física i 

psicològica; per la llibertat de consciència i expressió. 

 

 

Per part de la família:  

 

Drets:  

- Dret a una informació, suficient i adequada de les activitats, horaris i serveis que l’Espai 

Socioeducatiu ofereix. 

- Dret a la participació en les activitats que es desenvolupen al servei que estiguin estipulades 

per aquest fi. 

- Dret a l’atenció personalitzada per part del professional del servei en hores convingudes. 

- Dret a la continuïtat en la prestació del servei en les condicions establertes. 

- Dret a la participació en el pla d’intervenció del seu fill/a realitzada pel professional del 

servei. 

 

 

Per part dels infants: 

 

Deures:  

- Acceptar i complir les normes de funcionament. 

- Respectar als companys i als professionals del l’espai socioeducatiu i aula esportiva. 

- Respectar les instal·lacions, el material i el mobiliari, així com les normes de la seva 

utilització. 

- Assistir continuada i puntualment al servei, participant activament en les activitats 

programades. 

- Participar en les dues tutories individualitzades amb l’educadora social.  

 

 

 

 



 

Barquera, 41      08271 Artés      Tel 938305001      Fax 938202049      artes@artes.cat 
 

CIF P0801000A      Núm. Entitat Local 01080109 

 

 

 

 

 

 

 

Per part de la família:  

 

Deures: 

- Facilitar la recepció del servei i l’aplicació del pla d’intervenció establert. 

- Informar als/les professionals responsables del servei de qualsevol incidència o canvi de les 

condicions establertes en el contracte. 

- Respectar i facilitar la convivència a l’Espai Socioeducatiu. 

- Garantir l’assistència regular i puntual a les activitats (en cas de quatre absències 

consecutives es farà arribar una amonestació).    

- Participar en dues de les tres sessions de l’hora del te.  

- Participar en dues de les tres festes de final de trimestre.  

- Assistència obligatòria a la reunió informativa de l’Espai Socioeducatiu. 

- Assistència obligatòria a les dues entrevistes de l’Espai Socioeducatiu.   

 

 

 

 

Signatura pare, mare o tutor                                             Signatura educadora social                           

                       

 

 

 

 

 

 

 

   Artés, a ___ de ______________ de 201__ 

 


