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INSCRIPCIÓ CASAL OWL EMOCIONS: “Una missió emocionant” 
ESCOLA LLUIS MILLET, EL MASNOU 
Casal Estiu 2020 

 

SETMANES 
Acollida matí 

(8-9h) 

Mig dia  

(9-13h) 

Amb dinar  

(9-15h) 

Dia sencer  

(9-16’30h) 

Acollida tarda 

(16’30-17’30h) 

 22 - 26 juny      

 30 juny - 3 juliol      

 6 – 10 juliol      

 13 – 17 juliol      

 20 – 27 juliol      

 27 – 31 juliol      

 3 – 7 agost      

 10 – 14 agost      

 17 – 21 agost      

 24 – 28 agost      

 31 agost – 4 setembre      

 7 – 10 setembre      

 

 

DADES DEL/DE LA PARTICIPANT 

Nom i cognoms: ............................................................................................................................................. 

Data de naixement: ............................................................................ Curs: ................................................. 

Adreça: ........................................................................................................................................................... 

CP: ............................... Població: .................................................. Província: ............................................... 

Telèfons: ....................................................................... E-mail: .................................................................... 

 

 

 

Nom (de la mare, pare o tutor/a): ....................................................................................... 

DNI: ............................................. 

Signatura: 
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DADES D’INTERÈS 

Pateix algun tipus d’alteració física o psíquica? SI        NO        Quina: …........................................................ 

Pateix alguna malaltia crònica? SI        NO        Quina: ................................................................................... 

La seva actitud és més aviat:  ACTIVA          PASSIVA        .............................................................................. 

Pateix algun tipus d’al·lèrgia? SI        NO        A què? ..................................................................................... 

 

DADES DE PAGAMENT 

L’abonament serà per avançat i es podrà fer en metàl·lic o mitjançant transferència al número de conta   

ES51 0081 0067 0700 0142 7249  (Banc Sabadell) facilitant el nom del/de la participant en l’apartat de 

“concepte”. 

 

 

AUTORITZACIONS I CONSENTIMENT 

(No serà vàlida una inscripció si no hi ha resposta a tots els apartats) 

 SI NO 

Autoritzo a l’infant/jove d’aquesta inscripció a participar al Casal d’Estiu organitzat per 

OWL Emocions (Owl Institute .Institut Psicològic). 

  

Confirmo que el/la participant està en condicions de salut aptes per participar a totes les 

activitats en les que s’ha inscrit dins del programa del Casal d’Estiu. 

  

Confirmo que he llegit i accepto el document sobre el tractament de dades personals 

annex a aquesta inscripció. 

  

Autoritzo a que l’equip de monitors/es de l’activitat demani assistència mèdica i que 

l’infant pugui ser traslladat al centre mèdic més proper si fos necessari. 

  

Autoritzo a OWL Emocions (Owl Institute. Institut Psicològic) a enregistrar fotografies i 

vídeos de manera individual o en grup i poder utilitzar-ho únicament amb fins 

informatius i de difusió dels projectes educatius que gestionen. 

  

Autoritzo que OWL Emocions (Owl Institute. Institut Psicològic) enviï per correu 

electrònic informació i material didàctic sobre Intel·ligència Emocional a l’adreça de 

correu electrònic facilitat en aquest full d’inscripció. 

  

 

 

Nom (de la mare, pare o tutor/a): ....................................................................................... 

DNI: ............................................. 

Signatura: 
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CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 

Per tal de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les Recomanacions i 

Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), S' I N F O R M A: 

★ Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporades a  

un fitxer de titularitat privada, el responsable del qual i únic destinatari és OWL INSTITUT 

PSICOLÒGIC, S.L.P. 

★  

★ Només seran sol·licitades aquelles dades estrictament necessàries per a prestar 

adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de 

tercers, tals com representants legals dels menors, tutors, o persones a càrrec 

designades per aquests. 

★  

★ Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les 

mesures de seguretat establertes legalment ,i en cap concepte, són cedits o tractats per 

terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment de la persona o del 

tutor o representant legal del menor, excepte en aquells casos en els quals fos 

imprescindible per a la correcta prestació del servei. 

★  

★ Una vegada finalitzada la relació entre l'empresa i el client, les dades seran arxivades i 

conservades, durant un període temps mínim de cinc anys, després del qual seguiran 

arxivades o en defecte d'això seran retornades íntegrament a la persona o al tutor o 

representant legal del menor. 

★  

★ Les dades que faciliti seran inclosos en el Tractament denominat Clients d’ OWL 

INSTITUT PSICOLOGIC, S.L.P, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de 

factures, contactes i totes aquelles gestions relacionades. D’aquesta manera, la persona 

o el tutor o representant legal del menor manifesta el seu consentiment i que ha estat 

informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, indicant-ho per escrit a OWL INSTITUT PSICOLOGIC, S.L.P  amb domicili al C/ 

Rosa Sensat nº 8, Local - Porta 2 de El Masnou (08320), Barcelona. 

  

 

 

Nom (de la mare, pare o tutor/a): ....................................................................................... 

DNI: ............................................. 

Signatura: 


