INSCRIPCIÓ ACTIVITATS TEATRE CURS 2021-2022

NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A .......................................................................................................
CURS QUE FARÀ ......................................................................................................................................

DADES TUTOR/A 1
NOM .............................................. COGNOMS ...........................................................................................
DNI ................................................. GÈNERE ...............................................................................................
ADREÇA ..........................................................................................................................................................
POBLACIÓ ............................................................................................. C.P................................................
CORREU ELECTRÒNIC ............................................................................................................................
TELÈFON ....................................................................
DADES TUTOR/A 2
NOM .............................................. COGNOMS ...........................................................................................
DNI ................................................. GÈNERE ...............................................................................................
ADREÇA ..........................................................................................................................................................
POBLACIÓ ............................................................................................. C.P................................................
CORREU ELECTRÒNIC ............................................................................................................................
TELÈFON ....................................................................
08757 Corbera de Llobregat
aidapuigxicola@gmail.com

Aïda Puig Pedagogia Teatral garanteix que totes les dades personals contingudes en aquest full seran utilitzades
amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i els drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció
de Dades de Caràcter Personal. Se'n garanteix al confidencialitat i l'ús exclusiu per part d'Aïda Puig Pedagogia
Teatral. Per tal de modificar o cancel·lar les dades dirigiu-vos al correu electrònic aidapuigxicola@gmail.com i us
confirmarem la sol·licitud i correcció en el termini d'una setmana.

Signatura del/de la pare/mare/tutor/a legal

Gelida, .............................. d ....................................................... de 202...

08757 Corbera de Llobregat
aidapuigxicola@gmail.com

AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i 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,
Aïda Puig Pedagogia Teatral, demana el consentiment a les persones participants en el taller de teatre
per a poder publicar/emetre fotografies/imatges on apareguin i aquests/es siguin clarament
identificables.

Noms i Cognoms del/de la mare/pare/tutor/a
........................................................................................................ amb DNI .....................................
autoritza que la imatge del/de la seu/va fill/a
........................................................................................................
pugui aparèixer en imatges publicades a webs, vídeos o publicacions escrites corresponents a activitats
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades per Aïda Puig Pedagogia Teatral.

Signatura del/de la pare/mare/tutor/a legal

Gelida, .......................... de setembre del 2021

08757 Corbera de Llobregat
aidapuigxicola@gmail.com

INSCRIPCIÓ DIA DE PROVA TEATRE CURS 2021-2022

NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A .......................................................................................................
CURS QUE FARÀ ......................................................................................................................................

DADES TUTOR/A
NOM .............................................. COGNOMS ...........................................................................................
DNI ................................................. GÈNERE ...............................................................................................
ADREÇA ..........................................................................................................................................................
POBLACIÓ ............................................................................................. C.P................................................
CORREU ELECTRÒNIC ............................................................................................................................
TELÈFON ....................................................................
Aïda Puig Pedagogia Teatral garanteix que totes les dades personals contingudes en aquest full seran utilitzades
amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i els drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció
de Dades de Caràcter Personal. Se'n garanteix al confidencialitat i l'ús exclusiu per part d'Aïda Puig Pedagogia
Teatral. Per tal de modificar o cancel·lar les dades dirigiu-vos al correu electrònic aidapuigxicola@gmail.com i us
confirmarem la sol·licitud i correcció en el termini d'una setmana.

FIRMO AQUEST DOCUMENT PER TAL QUE EL MEU FILL/FILLA PUGUI GAUDIR DE LA
SESSIÓ DE PROVA DE L’ACTIVITAT DE TEATRE QUE ES FARÀ A L’ESCOLA MONTCAU EL
DIMARTS 5 D’OCTUBRE.
Signatura del/de la pare/mare/tutor/a legal
Gelida, ............. de setembre del 2021.

08757 Corbera de Llobregat
aidapuigxicola@gmail.com

ORDRE DOMICILIACIÓ CÀRREC DIRECTE SEPA
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a
enviar instruccions a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les
instruccions del creditor a través de GO CARDELESS (empresa que emet els rebuts).

IBAN (compte corrent)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

– En cada rebut retornat, hi haurà una penalització de 5€.
– A partir de dos rebuts retornats, l'alumne serà donat de baixa AUTOMÀTICAMENT de l'activitat.
– Les altes i baixes s'hauran de notificar abans del dia 20 del mes anterior. Les modificacions fora
de termini implicaran el pagament íntegre de la quota.
– És indispensable omplir i entregar el fulls d'inscripció per email a aidapuigxicola@gmail.com
abans d'iniciar l'activitat o físicament el dia d’inici.

Signatura del/de la pare/mare/tutor/a legal

Gelida, ......................... de setembre de 2021

08757 Corbera de Llobregat
aidapuigxicola@gmail.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE TEATRE
A L’ESCOLA MONTCAU CURS 2021-2022
PLA DE CONTINGÈNCIA
ACTIVITATS:
- Contes del Món: La Paquita ens enviarà vídeos des de diferents països del món per conèixer diferents
tradicions, cultures, monuments i contes amb diferents valors. Explicaré el conte, realitzarem jocs
educatius relacionats i representarem junts el conte introduint elements teatrals. També tindrem el
passaport de la Paquita que anirem omplint-lo valorant les sessions tot posant gomets de diferents
colors.
- Joc teatral: A partir dels objectius de la pedagogia teatral i través del joc teatral gaudirem compartint,
creixent i aprenent els uns dels altres per tal d'aconseguir eines que ens facin ser i estar millor en el
nostre dia a dia com a individus i en societat. Durant l'últim trimestre prepararem el muntatge d'una obra
teatral a través dels diferents elements que la componen per a representar-la a final de curs en públic
(depenent com estigui la situació).
Aquestes activitats a vegades requereixen d’esforç físic, sobretot en els jocs d’escalfament inicials.
Les activitats es faran en un espai gran, ja sigui al gimnàs de l’escola o a l’aula de psicomotricitat, però
si fa bon temps i se’ns permet podem fer-ho puntualment a l’aire lliure sempre i quan sigui un espai on
només hi estiguem els del taller.
GRUPS BOMBOLLA
En les activitats de teatre es barrejaran infants de diferents grups ja que sinó l’activitat no seria
rentable ni es podria dur a terme per manca d’alumnes.
La mateixa pedagoga realitzarà els tres tallers i per tant, entre grups sempre es rentarà les mans
abans d’entrar a l’aula.
La recollida dels infants es farà amb mascareta a l’horari i lloc on ens indiqui l’escola.
US DE MASCARETA
Els majors de 6 anys haurem de dur la mascareta homologada posada sempre que la normativa ho
exigeixi, adaptant-nos al que es vagi actualitzant.
Per algunes activitats de veu i dicció els infants es baixarien la mascareta mantenint la distància mínima
de 2 metres no estant encarats entre ells.

NETEJA I DESINFECCIÓ

Abans i després d’entrar a l’aula ens rentarem les mans al lavabo del costat del gimnàs amb sabó
entrant d’un en un en aquest o bé amb gel hidroalcohòlic.
Els infants es descalçaran abans d’entrar a l’aula deixant les sabates en un racó.
El material que utilitzarem sempre el porta la pedagoga teatral i abans de començar l’activitat serà
desinfectat.
A l’entrar i sortir de l’aula la pedagoga ventilarà l’espai, tot i que si no fa fred les finestres del gimnàs
restaran obertes durant la sessió.
INFANTS VULNERABLES A LA COVID-19
No s’acceptaran infants vulnerables a la COVID-19 per evitar risc.
PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS DE SOSPITA DE CONTAGI
En cas de sospita de contagi es comunicarà a les responsables del menjador entregant l’infant a
aquestes perquè segueixin el protocol de l’escola.
Amb les inscripcions es farà signar als pares una declaració responsable tal i com fa l’escola.
MATERIAL DISPONIBLE
Durant l’activitat es la pedagoga portarà sempre gel hidroalcohòlic i paper d’un sol us per desinfectar
el que calgui.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ALUMNES MENORS
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a ...........................................................................................................................................
DNI/NIE/Passaport .......................................................................................................................................................................................
Nom de l’alumne/a .......................................................................................................................................................................................
Declaro, responsablement:
1. Que sóc coneixedor de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, i respectaré
les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
2. Que el meu fill/a:
• No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, mal de coll,
congestió nasal, mal de panxa, vòmits/ i /o diarrees, mal de cap, malestar, dolor muscular) .
•No es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la Covid-19.
•No està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
•No conviu amb una persona diagnosticada de Covid-19.
• No es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret
d’alguna persona diagnosticada de Covid-19.
3. (Seleccioneu una de les dues opcions):
_ Que el meu fill/a no pateix una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de
gravetat en cas de contraure la infecció per Covid-19.
_ Que el meu fill/a pateix una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat
en cas de contraure la infecció per Covid-19 i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
idoneïtat de començar l’activitat escolar.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de Covid19 en el nostre entorn
familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
5. Que recolliré al meu fill/a de manera immediata en el centre si ens avisen que ha desenvolupat algun símptoma
compatible amb la Covid-19
I, perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les
dades que hi ha en aquesta declaració.
Signatura (nom i cognoms)
Data
Lloc

08757 Corbera de Llobregat
aidapuigxicola@gmail.com

