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1. INTRODUCCIÓ 

El servei del racó de l’infant vol ser útil per conciliar les famílies, crear 

espais d’acollida, donant prioritat a famílies monoparentals, famílies amb 

poc recursos, famílies sense teixit comunitari y dones víctimes de violència 

de gènere, un espai operatiu comarcal, dos dies a El Pont de Suert, un dia 

a Vilaller i un altre dia a la Vall de Boí. 

La intenció és que aquests infants d’entre 4 i 12 anys tinguin un temps de 

lleure de qualitat, amb espais adaptats per les diferents edats i basades en 

valors com l’educació ambiental, emocional, corporal i hàbits saludables.  

L’aturada social que hem viscut a causa de la pandèmia de la covid19 ha 

fet esclatar una crisis econòmica que, un cop més, ha colpejat de manera 

més forta a les famílies més vulnerables, persones que vivien en situació 

de precarietat ara es troben amb més dificultats per a cobrir les seves 

necessitats i és per això que es vol impulsar projectes com aquest, es vol 

donar resposta aquestes famílies amb l’espai de canguratge i cures cap als 

infants per tal de conciliar la vida personal, social i laboral de les persones 

responsables d’aquests infants. Per tal de crear una societat més sana i 

saludable, que indirectament ens beneficia a tothom.  
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2.OBJECTIUS 

-Oferir un espai de canguratge per alliberar a les famílies. 

-Contribuir al benestar de la ciutadania. 

-Afavorir les relacions entre iguals i la creació de noves relacions per fer 

xarxa. 

2.1Objectius per les mares, pares o tutores 

2.1.1.Objectiu general 

- Contribuir l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal mitjançant 
un servei que respongui a les necessitats de conciliació existents, 
principalment per part de les dones, pel que fa a l’atenció dels infants a la 
seva cura.  
 

2.1.2.Objectiu específics  
 
- Facilitar un temps propi per a les dones que els permet participar 

plenament en la seva comunitat per tal d’enfortir el seu paper actiu en la 

societat. 

- Alliberar la responsabilitat maternal.  

- Afavorir l’accés de dones a cursos de formació ocupacional, així com la 

seva ocupació.  

- Facilitar l'accés, la promoció i el manteniment al seu lloc de treball.  
- Promoure el benestar de les unitats familiars.  
 

2.2.Objectius per l’infant 
2.2.1.Objectiu general 
 
- Oferir una atenció básica, lúdica, social i educativa als infants a través de 
l’animació sociocultural. 
 

2.2.2.Objectius específics:   
 
- Habilitar espais que contribueixin al desenvolupament de la personalitat 
infantil mitjançant el joc i les joguines.  
- Oferir als infants un pla d’activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu, 
en la línia d’intervenció des de l’educació no formal, és a dir, presentar 
l’activitat lúdica com a recurs educatiu i creatiu en el seu temps lliure.  
- Oferir als infants activitats lúdico-educatives relacionades amb les 
nostres branques d’actuació a part de l’educació per a la igualtat, la 
diversitat i, en general, l’educació en valors socio-comunitaris. 
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3.DESTINATARIS 

Les persones beneficiàries seran els membres de les unitats familiars 

responsables dels infants a càrrec amb necessitats objectives de 

conciliació laboral, familiar i personal, dificultats d’accés a altres recursos 

estàndard i que disposin de pocs recursos personals o de xarxa adequats 

per satisfer les seves necessitats. Els infants que podran accedir a aquest 

servei hauran de tenir entre 4 i 12 anys. 

 
 

3.1. Per fer ús del servei 
3.1.1.Motius 
 
Hauran de complir un dels següents motius per fer ús del servei:  
 
-Harmonitzar la jornada laboral i la cura dels infants, per a la qual cosa es 
valorarà la casuística de cada unitat familiar. 
-Participació en programes d’ocupació, en cursos de formació 
ocupacionals, entrevistes laborals, assistència al treball. 
-Situacions d’emergència familiar que es poden abordar mitjançant el 
desenvolupament d’aquest servei.  
-Temps de respir per mares i pares especialment les monoparentals.  
-Altres: participació en activitats educatives, socioculturals, esportives, de 
salut i relaxació.  
 

3.1.2. Prioritats 

Hi haurà prioritat en fer ús del servei de manera més puntual o d’una 

manera més estable i continuada.  

 
-Preferència mares monoparentals i dones en situació de violència de 
gènere.  
-Pocs recursos econòmics de la unitat familiar.  
-Nombre d'infants a la llar.  
-Causes de la sol·licitud: donar preferència a les sol·licituds de la 
conciliació familiar laboral i personal.  
-Circumstàncies personals de la família i/o la dona: malalties, emergències 
familiars, etc.  
-Les peticions que es sol·licitin amb menys de 24 hores d’antelació del 
servei hauran de ser considerades d’urgència, donant prioritat aquestes si 
n’hi ha una causa major justificada.   
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4.METODOLOGIA 

 

El projecte iniciarà de caire directe del mes de març fins al Juny, a l’estiu canviarà 
el seu format i en setembre tornarà al seu format original.  
 
Es presta el servei 4 dies a la setmana, els dilluns i divendres en El Pont de Suert 
a l’Oficina Jove , dimarts a l’Ajuntament de la Vall de Boi (Barruera) i dimecres a 
Vilaller ( local social), distribuït l’horari en la franja de 17:00h a 20:00h. durant els 
dies lectius. 
 
Es proposen tant espais tancats com espais oberts, garantint totes les mesures 

de seguretat necessàries, per tal de garantir que els infants puguin gaudir de 

l’espai lliure, com d’altres espais tancats quan el temps no permet l’activitat a 

l’aire lliure en plenes condicions de seguretat. 

La forma de fer ús del servei serà mitjançant un full d’inscripció el primer dia 

d’utilitzar el servei, després es tindrà habilitat un número de telèfon i per via 

WhatsApp o bé trucada, 24h prèvies del servei es tindrà que avisar per concretar 

el servei, dient el nom del participant i les hores que farà ús del servei.  

El número màxim dels participants serà de 10 infants, a partir d’aquest numero es 

reservarà plaça pel següent dia, cada dia es contarà amb una activitat programada 

que s’ajustarà a les característiques del grup per edats, inquietuds i diferents 

realitats, no hi haurà una programació mensual ni trimestral establerta, ja que el 

grup pot ser molt variant per número de participants i edats.   
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5. PROJECTE EDUCATIU   

 

Projecte educatiu d’animació en acció 
Branques d’actuació  

Educació 
corporal 

Educació 
ambiental 

Educació 
emocional 

Hàbits 
saludables 

 

La finalitat del nostre projecte educatiu és facilitar la interrelació dels 

participants amb el seu entorn  natural, social y cultural, fomentant valors 

i actituds positives tot treballant amb  les nostres branques d’actuació, el 

respecte i la cura per un mateix, per les persones del seu voltant i l’entorn 

natural que el rodeja. 

El nostre model educatiu respon a les necessitats i característiques 

físiques, cognitives, afectives i socials dels nostres participants, a través 

d’activitats i experiències adequades, aplicades en un ambient proper, de 

confiança i seguretat, utilitzant l’entorn natural com a principal recurs 

didàctic.  

La metodologia és activa, dinàmica i participativa, sent el participant el 

principal protagonista del procés d’aprenentatge mitjançant la descoberta 

i el raonament . 

Per adaptar plenament els nostres serveis a cada comanda específica, les 

programacions, activitats i continguts concrets a desenvolupar durant 

cada activitat proposada seran amb el nostre projecte educatiu, en que 

cada setmana del Racó de l’infant tindrà un fil conductor relacionat amb 

cada una de les nostres branques d’actuació.   
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5.1. Educació corporal   

Creiem molt necessari conèixer el nostre cos i les seves capacitats. 

L’Educació corporal és un conjunt de tècniques que utilitza el cos com a 

eina d’expressió i d’autoconeixement.  A través de diferents dinàmiques es 

treballa la connexió d’una manera introspectiva amb el nostre interior per 

poder alliberar-ho en forma d’expressió cap a l’exterior; comunicació no 

verbal, formada per expressions facials, gestos naturals, moviments, 

postures, contacte corporal, bon estat físic, equilibri psíquic, entre d’altres. 

 

Tallers de dansa, expressió corporal, estiraments, manualitats, postures de 

ioga o manteniment d’un bon estat físic amb l’esport promouen també un 

sentit pedagògic que posi al davant l’autoestima al marge de la 

preocupació estètica a la que la societat es veu immersa i cobra molta 

rellevància en el sentit d’identitat dels joves.  

 

Reflexionarem sobre la corporalitat en un context pedagògic, ja no com 

desenvolupament d’ell si no com un cos que es forma poc a poc, 

estructurar l’esquema corporal, ser conscient de les nostres postures, la 

forma de l’esquena i el nostre esquelet i així construir una apropiada imatge 

d’un mateix i desenvolupar la creativitat, indirectament repercutint de 

forma positiva en la societat.  

 

5.2. Educació ambiental 

Apostem per l’educació ambiental per què és un pilar fonamental pel 

present i futur de la societat, forma part d’un procés destinat a la formació 

ciutadana per poder formar-nos en valors, aclarir conceptes i desenvolupar 

les habilitats i actituds necessàries per un equilibri i harmonia entre els 

éssers humans, la seva cultura i el medi ambient.  

 

L’educació ambiental l’entenem com part de la nostra ètica y acció del 

nostre projecte, potenciar la utilització de diferents objectes a través de 

l’intercanvi, reciclar, reduir i reutilitzar al màxim el material que utilitzarem 

per les diferents activitats o necessitats que tinguem al Racó de l’Infant.  

Fer consciencia en la correcta separació de residus, ampliar els nostres 

coneixements sobre fauna i flora del nostre voltant…entre molts d’altres 

continguts. 

 

Es un procés que permet al participant investigar, ser més curiós sobre les 

temàtiques ambientals, involucrar-se en les resolucions de problemes i 

prendre mesures per millorar el medi ambient i tot el que comporta.  
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5.3. Educació emocional 

 
Pensem que hi ha poca cultura emocional en el nostre entorn, la falta de 

educació emocional en la nostre societat es palpable. I per aquesta raó 

pensem que és molt important donar-li cabuda dintre d’aquest projecte. 

 

Ajudar a poder gestionar millor les emocions i així ser més feliços i gaudir 

de la tranquil·litat, és un procés educatiu, continu i permanent, facilita 

prevenir els efectes nocius de les emocions negatives i desenvolupar 

l’habilitat de generar emocions i sinergies positives per fer competent al 

participant a l’hora de gestionar les pròpies emocions per el seu benestar 

personal i a la vegada social. 

 

També donarem visibilitat a la igualtat de gènere, creiem que es urgent 

eliminar les barreres ideològiques, culturals i estructurals per garantir la 

igualtat entre els generes per tal de superar la discriminació i la violència 

de gènere des de l’educació emocional.  

 

Volem una societat que pugui sostenir situacions de pànic, ansietat, por... 

d’una bona forma, més calmada i tranquil·la i això pot ser possible si 

treballem les emocions a través d’una bona eina que pot ser el teatre o 

diferents dinàmiques que poden enfortir el pensament crític per poder 

tomar millors decisions davant de qualsevol situació.  

 

5.4. Hàbits saludables   

Volem treballar els hàbits saludables que es adquirir comportaments i 

conductes que formen part positiva del benestar físic, mental i social. Una 

forma amplia de tenir presents aquests hàbits es a través de la alimentació, 

la higiene i l’esport.  

 

Proposem diferents activitats per agafar de forma activa aquests hàbits a 

través dels tallers de cuina per poder educar en una bona alimentació 

saludable i equilibrada o bé fer activitats sobre els mals hàbits. És 

important tenir un control de les hores que dediquem a socialitzar-nos, les 

hores de son, la higiene o males conductes.  

 

Creiem necessari sobre tot per aquestes edats de transformació cap a 

l’etapa adulta treballar per adquirir nous coneixements i ser més desperts 

sobre l’importància de tenir presents aquests hàbits per un millor benestar 

personal i social.  
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6.RECURSOS 

6.1. RECURSOS HUMANS 

6.1.1. Educadors de lleure:  
  

El servei comptarà d’un educador/a, 3 hores d’intervenció directe i 1 hora 
de treball intern. 
 
Tindrà les següents funcions:  
 
-Atendre els infants i les famílies a l’arribada al servei.  
-Fer-se càrrec dels infants durant el servei.  
-Programar de forma específica les característiques del grup en qüestió. 
-Dinamitzar les activitats programades amb els infants.  
-Fer un control diari de l’assistència.  
-Portar el seguiment diari de les incidències o aspectes a destacar.  
-Altres funcions no especificades en aquest plec però necessàries pel 
funcionament correcte del servei.  
-La ràtio màxima serà d’un educador/a per 10 infants (que tindran d’entre 3 
i 12 anys).  
 

6.1.2. Coordinació: 
  

Tindrà les següents funcions:  
 
-Crear la documentació necessària per la gestió del projecte.  
-Gestió del protocol i de les sol·licituds de les famílies. 
-Valoració de les sol·licituds.  
-Distribució dels horaris i tasques del educador/a. 
-Coordinació amb els serveis municipals i entitats derivadores del servei.  
-Responsabilitzar-se de la documentació del projecte.  
-Coordinació general del projecte i seguiment amb les responsables 
municipals.  
-Responsabilitzar-se de la memòria final del projecte que haurà de 
contemplar: indicadors, descripció del servei, punts forts i punts a millorar, 
avaluació del projecte i proposta de continuïtat del servei amb les millores 
incorporades.  
-Altres funcions no especificades en aquest plec però necessàries pel 
funcionament correcte del servei.  
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6.1.3. L’entitat propulsora  
 

Aquesta entitat haurà de proporcionar:  
 
-Proposta de comunicació i captació de les persones usuàries. Tenint en 
compte que haurà de ser una proposta senzilla i propera.  
-Mètode d’accés al servei de les persones usuàries. Haurà de ser una 
proposta senzilla, que promogui i faciliti l’accés equitatiu i, en especial, al 
col·lectiu descrit al plec tècnic.  
-Tenir el material suficient per tal de dur a terme el servei. 
-Organització del servei als diferents racons. 

 

6.2.Recursos materials 

Animació en Acció haurà de proveir dels materials necessaris per 
desenvolupar les activitats proposades.  
 
Els materials o eines mínimes que s’hauran d’aportar són:  
-Un número de telèfon i el telèfon mòbil perquè les famílies es puguin 
comunicar mentre els seus fills o filles estiguin fent ús del servei.  
-Un correu electrònic i el telèfon per tal de rebre les sol·licituds i gestionar-
les.  
-Un formulari per poder fer les inscripcions. (annex) 
-Un full diari on contarà les assistències i incidències que puguin sorgir. 
-Material lúdic i educatiu per tal de desenvolupar tant les activitats dirigidas 
com les activitats lliures amb els infants. 
-Farmaciola, material sanitari, tant pel personal com pels participants dels 
serveis. 
 
 

6.3.Recursos infraestructurals 

El servei es farà tant dins de les instal·lacions públiques esmenades a 

continuïtat com a l’exterior, aquestes instal·lacions seran sempre el punt 

de trobada i el punt de recollida al finalitzar el servei, i podrien ser:  

El Pont de Suert 

Oficia jove 

La vall de boí  

Ajuntament de 

barruera 

Vilaller 

Casa cultura
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7. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ  

7.1.Fulletó 

Descripció de l’acció: 

-Díptic esquemàtic explicant tot el que comporta el servei del Racó de 

l’infant. 

Objectius: 

-Facilitar la comprensió del projecte de forma visual i en paper. 

-Arribar d'una manera més extensa i més precisa als usuaris del servei. 

Execució:  

-Realització del díptic i revisió del contingut per actualitzar-lo si cal.   

-Impressió del díptic.  

-Difusió del díptic a diferents serveis i equipaments d'interès.  

(Annex) Proposta de díptic. 

7.2. Cartell  

Descripció de l’acció: 

-Fer-ne difusió en format de paper per poder penjar-lo per la zona, en jocs 

estratègics. 

Objectius: 

-Fer visible les noves propostes que oferim com a servei. 

-Imprimir i penjar els cartells en llocs estratègics.  

Execució:  

-Crear i dissenyar el cartell. 

-Imprimir-lo i penjar-lo en llocs estratègics per que arribi al major número 

de participants.  
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7.3. WhatsApp 

Descripció de l’acció: 

-Atendre i difondre el servei més concret a través d’una via directa, 

personal i interactiva. 

Objectius: 

-Fer difusió d’una forma més directa. 

-Resoldre dubtes d’una forma més confidencial. 

-Confirmar l'assistència dels participants.  

Execució:  

-Fer difusió a través dels estats de WhatsApp. 

-Tenir un canal més concret i privat per tal de tenir una comunicació més 

fluida amb les famílies. 

-Serà un canal per confirmar l’assistència dels participants, resoldre 

dubtes o diferents qüestions. 

7.4. Xarxes socials 

Descripció de l’acció:  

-Fer difusió a través de instagram i Facebook en forma de històries o posts 

a través de la nostre xarxa d’Animació en Acció, també es podrà utilitzar 

com a eina per resoldre dubtes i consultes. 

Objectius: 

-Donar a conèixer el servei. 

-Resoldre dubtes i consultes 

Execució:  

-Difusió del projecte a través dels posts i histories.  

-Repàs diari dels serveis de missatgeria directa de les xarxes per tal de 

procurar una resposta el més ràpid possible.   

-Penjar un post periòdic amb les activitats que proposem.  
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8.PRESSUPOST 
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9.JUSTIFICACIÓ 

 

Els serveis de cangur per famílies amb infants de menys de 12 anys és un 
projecte que s'ofereix des dels ajuntaments i els consells comarcals. Des 
d’Igualtat i Feminismes s’ha decidit potenciar les polítiques locals perquè 
són les que estan a prop de la ciutadania creant una xarxa de cures 
municipal i de proximitat. Per això, s’aposta per donar suport als municipis, 
garantint que puguin oferir serveis per avançar vers la corresponsabilitat 
de les cures. 
 
El Departament de Feminismes i Igualtat ha realitzat una transferència de 
20M€ al programa, que es finança a través del Pla corresponsables (2021-
2023) del Ministeri d’Igualtat estatal. Es realitzarà als municipis de més de 
20.000 habitants i als consells comarcals. Concretament a l’Alta Ribagorça 
s’ofereix 15.000€ per a dur accions encaminades a aquest objectiu. Aquesta 
dotació econòmica es regeix seguint uns criteris que tenen en compte la 
població de 0 a 14 anys que hi ha a cada territori i la mitjana de famílies 
monoparentals a Catalunya, ja que és un dels col·lectius que té més 
dificultats per conciliar. També es valoraran les particularitats territorials, 
com la dispersió geogràfica o les situacions de ruralitat. 
 
La coordinació del desplegament del programa es realitzarà des de les 
diferents vegueries, mitjançant els Serveis Territorials del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, que treballaran conjuntament amb el territori. 
Aquests Serveis Territorials tindran un paper clau en la vertebració de la 
xarxa a tot Catalunya i en l’avaluació de les actuacions dels ens locals i 
comarcals. 

 

Per aquesta raó creiem que el racó de l’infant com a projecte s’ajusta molt 
a la realitat d’aquest pla corresponsable del Ministeri d’Igualtat i és per això 
que apostem pel servei de canguratge 4 dies a la setmana en la comarca 
de l’Alta Ribagorça per infants de 4 a 12 anys i sempre donant prioritat a 
les famílies ja esmentades. 

 

I per finalitzar volem destacar que després de la pandèmia covid i dels 

diferents confinaments domiciliaris veiem més important encara aquest 

projecte ja que les famílies han fet un gran esforç per tal de sostenir 

aquesta realitat ja que s’ha aturat per totes les edats els desenvolupament 

tant físic o psíquic de tots els integrants de la família i per això apostem per 

promoure el alliberament de responsabilitat de les famílies cap als infants 

per tal de promoure la vida activa, tant com per fer esport, socialitzar, cures  

i adquisició de temps lliure per els responsables familiars per tal de crear 

una societat més sana i saludable.  
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10.AVALUACIÓ 

 

L’avaluació del projecte serà de caràcter continu, ja que totes les accions 

que es duguin a terme comptaran amb una petita valoració tècnica 

d’observació directa què ens permetrà conèixer si l’activitat ha funcionat, 

si el material i el lloc ha estat adient, si hi ha hagut d'errades, possibles 

millores, valoració personal, assistència i participació activa, entre d’altres. 

Això ens permetrà ser conscients de la tasca que es desenvolupa i , alhora, 

saber si anem pel bon camí. A més, anirem fent petites reunions informals 

amb les famílies per tal de fer un seguiment acurat de l’execució del 

projecte per si en qualsevol moment fos necessari reorientar-lo o adaptar-

lo a les seves necessitats.  

Per altra banda, cada mes es mantindran reunions amb la tècnica 

responsable de l’àrea, per tal de dur un seguiment de tot i fer noves 

propostes, també es presentarà el quadre d’indicadors de la participació i 

d’incidències diàries. L’objectiu és poder anar avaluant el procés 

d’implementació en quant a recursos, metodologia, participació, grau de 

satisfacció, etc. D’aquesta manera podem anar modificant aspectes que no 

acabin de funcionar. 

Finalment, al finalitzar el projecte  es presentarà una memòria tècnica 

informant sobre el que s’ha fet, una avaluació acurada i detallada que 

assenyali els punts forts i febles, les propostes de millora i també s’haurà 

de lliurar un document amb una proposta final de desenvolupament del 

serveis amb les propostes de millores incorporades tot per tal de tenir una 

visió global del desenvolupament del projecte en general, així com de la 

seva repercussió en la comarca de l’Alta Ribagorça. 

Es duran a terme els registres que es sol.licitin des del Consell Comarcal, 

respecte dades mensuals així com memòries tècniques de final de projecte. 
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11.ANNEX 

11.1.Fulletó 

 

 

 

11.2. Cartell 
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Respecte el full d’inscripció hi ha alguna coletilla que no està bé. 

S’ho estan mirant.  

 

10.3. Full d’inscripció1 

 

 

 

Fitxa d’Inscripció al projecte conciliem amb el Racó de l’Infant 

 

- Dades de la persona referent (Mare/Pare/Tutora) 

Nom i Cognoms DNI / NIE / PASSAPORT 

  

Data de Naixement Lloc de 
Naixement 

Sexe 
Dona/Home/Altres 

Situació laboral 
Feina/Feina precària/Sense 

    

Adreça Codi postal Població 

   

Correu electrònic Telèfon 1 Telèfon 2 

   

 

- Dades de l’infant 

Nom i Cognoms DNI / NIE / PASSAPORT 

  

Data de Naixement Lloc de Naixement Sexe 
Femení/Masculí/Altres 
 

   

Escola Curs escolar 
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Necessitats especials 
No/Quines 

Malalties 
No/Quines 

Al·lèrgies 
No/Quines 

   

- Situació familiar 

Família monomarental /monoparental  
Si/No 

Família nombrosa 
Si/No 

  

Violència entorn familiar 
Si/No 

Família vinculada algun servei públic  

  

 

Autorització relativa als menors: ús d’imatges, publicació de caràcter personal i 

de material que elaborem.  

El projecte disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais de les xarxes socials, on informa i fa difusió 

del servei. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, infants que fan 

les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 

espanyola i està 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, la direcció d’aquest projecte demana el consentiment als pares, mares o tutors, tutores 

legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills o filles i hi siguin clarament identificables. 

Si/No Firma 

  

Declaració responsable per a les families 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: • No presenta cap simptomatologia compatible 

amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. • 

No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. •No ha estat en 

contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 

compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que el meu fill/a, si no té cap contraindicació infants menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, 

que tinguin dificultat per llevar-se la màscara per si soles o que tenen alteracions de conducta que facin inviable 

la seva utilització, acudirà al centre amb mascareta, mentres sigui necessari a l’interior. 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al servei i que, en el cas que tingui 

febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn 

familiar, d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a. 

L’infant no presenta símptomes  
Si/No 

Si els presenta ho hauré de comunicar 
Si/No 

 

Firma 
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Documentació que cal aportar en aquesta inscripció. 

-Fotocopia DNI de la persona responsable de l’infant 

-Fotocopia DNI del participant (si en té) 

-Fotocopia Targeta sanitària del menor 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals 

Responsable del tractament: Animació en acció Finalitat: Tramitació i resolució del procés d’admissió d'usuaris/es al 

servei del projecte conciliem amb el racó de l’infant. Legitimació: Acord amb l’òrgan competent per a la tramitació 

d’inscripcions. Destinataris: Consell comarcal de l’alta Ribagorça i coordinació del projecte  Drets: Accedir a les 

dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Informació addicional: Les 

dades seran eliminades un cop acabat el projecte. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant un escrit a la coordinació del projecte.  

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a, al centre educatiu, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

 

Lloc Data 

  

Nom DNI 

  

 

 

Firma 

 

 

Aquest full d'inscripció s'haurà de presentar en mà, signat i amb la documentació necessària el primer dia 

d'ús del servei Conciliem amb el Racó de l'infant. 
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11.4. Full d’Asistencia i incidències  

 

 

 

 

Full d’assistència i incidències de participants 2022 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Racó 

 

Nom Edat Telèfon 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
7    

8    

9    

10    

Incidències 

 


