
     CAMPUS JOVE                                                  
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ  

Dades del/de la participant 

Nom_______________Cognoms________________________________DNI_______________  

Data de Naixement____________ Direcció___________________________________________ 

Localitat__________________ Província ________________                            Codi Postal_________  

Correu electrònic_____________________________ Tel. Fixe ___________Mòbil ___________  

IES o Centre d’Estudis________________________________  

Nom de la mare____________________________________________ Tel.________________  

Nom del pare ______________________________________________ Tel. ________________ 

 

En referència al/la jove ____________________________________________amb DNI _____________ 

Jo, (mare) ______________________________________________________amb DNI _____________ 

Jo, (pare) _______________________________________________________amb DNI _____________ 

Jo, (tutor legal) __________________________________________________ amb DNI _____________ 

(En cas de pares separats/divorciats és necessari que signen els dos) 

 
1. Acompanye document legal que acredita la meva identitat com a pare/mare/tutor legal. 
2. Accepte la incorporació d'aquestes dades personals a un fitxer automatitzat que és titularitat de la Federació de Cases de Joventut de la 
Comunitat Valenciana, i l'ús d'aquestes per a registre de membres de la Federació. Autoritze l'enviament d'informació . En cap cas autoritze 
la cessió d'aquestes. 
3. Autoritze al meu fill/a a participar en les activitats realitzades al Campus Jove de Quart. Amb les condicions establertes, faig extensiva 
aquesta autorització en les decisions mèdic-quirúrgiques que calga adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent. 
4. Autoritze l'ús de vídeos i fotografies preses a les activitats en que el meu fill o filla aparega, en els següents mitjans públics: facebook®, 
instagram®, youtube®, pàgina web oficial de la Federació, pàgina web de l'Ajuntament de Quart, pàgina web de la CJ L, pàgina web de la 
Fundació Novessendes, Revista d’informació Local, sempre i quan es respecte el que diu la Llei de Protecció Jurídica del Menor vigent, i la 
Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999. 
En cap cas s'usaran les imatges dels menors per a coses diferents a les descrites. 
Pots exercir en qualsevol moment el teu dret d'accés, rectificació i cancel·lació enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d'una fotocòpia 
del teu D.N.I. dirigida a Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana, Camí Les Simetes 14, 46940 Manises (València). 

 

 

Signatura Mare /Pare /Tutor                  Signatura Participant              En _______________________ a  __ / __ /  2016 
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Campus en el que participes (marca amb una 

creu) : 

Campus de Ball 

Campus de Teatre  

Campus de Webseries i Curtmetratge 

Quins dies vens? (marca amb una creu): 

Tot el campus  del  11  al 22 de juliol  (115€ no 

socis, 95€ socis) 

1a setmana del 11 al 15 de juliol (75€ no socis, 

65€ socis) 

2a setmana del 18 al 22 de juliol (75€ no socis, 

65€ socis) 

Dies solts (18€/ dia) , indica quins dies: 

________________ 

Forma de pagament  

      Efectiu                  Transferència  

Preu de l’activitat:_________ 

Com t’has assabentat de l’activitat?:________ 

________________________________________ 

 

INFORMACIÓ  

El Campus Jove és una escola d’estiu per a joves de 12 a 
17 anys. 

Qui organitza 
El Campus Jove està organitzat per la CJ La Cebollera, 
Associació de Cases de Joventut de València. En el projecte 
col·laboren la CJ Barranquet i l’Ajuntament de Quart de 
Poblet. 
 

Horari aproximat d’activitats 
Tots/es els/les assistents deuran respectar i participar en les 
diferents activitats que estan programades. 

09:30–12:00 Activitats mati 
12:00-12:30 Descans per esmorzar 
12:30-14:00 Continuem amb les activitats 
14:00-15:30 Dinar i temps lliure 
15:30-17:00 Activitats de la vesprada (dues opcions per a 
triar) 

 

Lloc on es realitza l’activitat 
Utilitzarem diferents espais de Quart de Poblet per fer les 
activitats del Campus Jove: CJ La Cebollera, Espai de 
Creació Jove, Quart Jove i altres espais municipals. 

Alimentació 
Els menjars (esmorzars i dinars) deuran ser respectats per 
part de totes les persones participants. Els menús estaran 
dissenyats d’acord, en quant als paràmetres nutricionals, a 
una activitat d’estes característiques. En cas que alguna 
participant no volguera menjar o la seua alimentació fora 
considerada insuficient ens posaríem en contacte amb els 
tutors/es legals per resoldre la situació el més aviat possible.  
 

Què necessiten els /les participants? 
Roba còmoda, adequada al tipus d’activitat. 
Per al campus de ball una tovallola xicoteta i camiseta per a 
canviar-se. 
Got, plat i coberts (retolats amb el nom de la persona). 
 

Objectes de valor 
Telèfons mòbils, MP3, càmeres de fotos, videojocs o 
qualsevol objecte de valor no són necessaris per a les 
activitats.  
Recomanem, per tant, que no es duguen objectes d’este 
tipus o similars que tinguen algun valor. L’organització no 
assumirà cap responsabilitat sobre aquests. En cas de que 
decidisquen dur-los, no estarà permès el seu us durant les 
activitats. 
 

Seguretat 
Els responsables de les activitats són Monitors de Temps 
Lliure titulats amb experiència en l’àmbit de la joventut. A 
més a més, contem amb experts en teatre, audiovisuals, 
ball,.... educadors socials i professionals del sector de 
l’educació. 
Durant l’activitat és vigilarà permanentment la seguretat dels 
i les participants. Durant el dia existirà un responsable que 
controlarà el bon funcionament de les activitats, així com 
dels torns, menjars i manteniment en general. 
 

Atenció sanitària 
Contem amb farmaciola de primers auxilis i el Centre de 
Salut esta al mateix municipi. 
 

Per a inscriure’t: 
1.Omplir la fitxa d’inscripció. 
2.Fes el pagament de a: 
    Caixa Popular 
    ES65 3159 0007 1316 6182 5420 

3.Entrega la fitxa d’inscripció, la fotocòpia de SIP de la 
participant, la fotocòpia del DNI pare/mare/tutor i el 
justificant del pagament a:  
CJ La Cebollera (C/Marquès de Solferit, 32 Quart de Poblet) 
Dilluns, dimarts o dijous de 17:30h a 20:30h. 
 

Més informació 

CJ La Cebollera (C/Marquès de Solferit, 32 Quart de Poblet) 
Tel. 96 129 81 24 
www.cjlacebollera.wordpress.com
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FITXA MÈDICA  

(adjuntar fotocopia del SIP) 

Dades mèdiques 
Noms i telèfons de contacte en cas d'urgències:...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
Grup sanguini i factor RH: ................................................ Sap nadar? ..................................................... 
 
Al·lèrgies (antibiòtics, medicaments, u altres tipus). Especificar............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................,... 
 
Segueix algun tipus de medicació o de tractament mèdic especial?. Especificar tipus i freqüència........................ 
.................................................................................................................................................................................  
 
Segueix algun règim de menjars?. Especificar ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Existeix cap aliment que no puga prendre?. Especificar quin .................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Vacunacions. Indicar data aproximada: 
                                         Vacunes                                  Data 
Tètanus ......................................... ................................... 
Tos ferina ......................................... ................................... 
Rubeola ......................................... ................................... 
Polio   ......................................... ................................... 
Tifoidea               ......................................... ................................... 
Altres (indicar) ......................................... ................................... 
 
Pateix alguna afecció freqüent?. Especificar:.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
Malalties que ha patit o pateix amb freqüència: 
 
.... Refredats   .... Sinusitis    .... Poliomielitis 
.... Malalties de gola  .... Oïts     .... Epilèpsia 
.... Asma   .... Bronquitis    .... Rubèola 
.... Malalties estómac  .... Malalties hepàtiques                 .... Xarampió 
.... Malalties renals  .... Trastorns cardíacs   .... Febra reumàtica   
.... Diabetis   .... Hepatitis    .... Altres. Especificar ....................... 
.... Tosferina   .... Varicel·la     
    
Pateix cap tipus de minusvalidesa física, psíquica o sensorial?. Especificar quina i les característiques, necessitats, 
problemes, u altres coses a tindre en compte:...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
Requereix cap tipus de medicació? .......................................................................................................................... 
Alguna altra observació?.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

Signatura Mare /Pare /Tutor                  Signatura Participant              En _______________________ a  __ / __ /  2016 


