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• Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, demanem el consentiment als pares o tutors legals per poder 
publicar fotografies o documents àudio-visuals on apareguin els seus fills i filles, on aquests o aquestes siguin clarament 
identificables. 

• D’acord amb la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els informo que estic assabentat que les 
dades que s’enregistren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran amb l’objecte pel qual han 
estat recollides; i que puc fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, núm 2, 08291 Ripollet, a l’atenció del 
Responsable del fitxer.  

Dades del jove:            
 
Nom i Cognoms:………….....................……………………….......…………………………. 
 
Adreça:.............................................................................................................................. 
 
Data de naixement:......................................................................Edat:................ 
 
Correu electrònic:.............................................................................................................. 
 
Centre d’ensenyament:..................................................................................................... 
 
 
Dades mèdiques           
 
És al·lèrgic/a a algun medicament, aliment o producte?.................................................. 
 
 
Dades de la persona que autoritza:        
 
Nom i cognoms:................................................................................................................. 
 
Adreça: ............................................................................................................................. 
 
Telèfon (s) de contacte:..................................................................................................... 
 
DNI:................................................................................................................................... 
 
Autoritzo que el/la meu/va fill/a participi en les activitats de KFTÍ durant el període de: 
 

�   Octubre 2010- Juliol 2011        �                 -juliol 2011   
  
Igualment autoritzo als responsables de centre a trucar als serveis mèdics en cas 
d’urgència com a publicar imatges del/la jove dins de les activitats ∗ 
 
Signatura: 
 
 
 
Ripollet, a ..................de..............................del 201___ 
 

 
 
 

                                                 
 

NOTA 

El preu mensual del KFTÍ 2010 es de: 21 € 
 
Cal adjuntar per inscriure a/lal jove:   

1. fotocòpia DNI dels tutors legals          3. fotocòpia del primer full de llibreta del banc                      
2. fotocòpia de la tarja de la s. social      4. foto del/la jove 
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ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE: 
 
1-. La formalització de la inscripció estarà complerta quan el departament de 

Joventut de l’Ajuntament de Ripollet notifiqui als tutors l’alta del/la jove. 

2-. Els tutors legals podran resoldre dubtes i demanar informacions sobre el 

procés d’inscripció a la dinamitzadora de Joventut:   

Coordinació KFTÍ: Maria José Morcillo, al telèfon: 

    93 504 60 24, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00  

dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 20:00h.  

3-. Per qualsevol dubte, tutoria o reunió amb els monitors dels KFTÍs cal que 

parleu prèviament amb ells i intenteu respectar els horaris d’intervenció amb els 

joves: de 18:00 a 20:00 és preferible que no, excepte casos urgents.  

Els dos monitors de cada KFTÍ son:  

KFTÍ Can Mas: Laura Gimenez i Pablo Uceda.  

      93 504 60 40 ( de 17:30 a 18:00 o de 20:00 a 20:30) 

KFTÍ Casal de Joves: Laura Durán i Dani Fernández 

      93 504 60 24 ( de 17:30 a 18:00 o de 20:00 a 20:30) 

4-. Per poder participar a les activitats d’estiu el/la jove ha d’estar inscrit un 

mínim d’un trimestre. L’equip de monitors i la coordinació dels KFTÍs valoraran 

amb paràmetres educatius, de seguretat i higiene l’assistència al servei i al 

període d’estiu.  

5-. Els tutors legals podran sol·licitar una beca pel KFTÍ al departament de 

Serveis Socials DE L’Ajuntament de Ripollet. Serà aquest departament qui 

valori, autoritzi i tramiti la dotació de la beca, mitjançant avaluació prèvia del 

departament.  

6-. La regidoria de Joventut sempre demanarà el número de compte bancari per 

poder fer valida la inscripció, estigui o no becat per departament de Serveis 

Socials.  

7-. La falta continuada d’assistència al KFTÍ no eximeix el pagament de les 

quotes. Per poder donar-se de baixa del servei, cal demanar-ho per instància i 

registre a l’OAC (C/Balmes, 2) i 15 abans de final de mes per no fer efectiu el 

cobrament de la quota.  


