Ha vingut alt res vegades a l’Auró?
En cas que hagi vingut , recordeu quin any va ser?
Entit ats a les que est eu inscrit s:(exemple: esplai, escola, associació,...)

OBSERVACIONS MÈDIQUES

Pren algun medicament?

Quin/s?

* (En el cas que segueixi algun tractament mèdic de llarga durada, o bé requereixi algun tracte especial, ens heu de telefonar abans de fer la
inscripció i portar un informe mèdic detallat de la seva afecció.)

Fa algun règim especial?

Quin?

Té t otes les vacunes corresponent s a la seva edat?
Pateix algun tipus d’al·lèrgia?

Quina?

Ha tingut algun problema mèdic al llarg de la seva vida, que creieu convenient coment ar?
* Cal anot ar si pateix enuresis nocturna, per exemple, o alguna altre incidència que cregueu import ant que sapiguem).

Núm. de t argeta sanit ària:
* Cal que ens envieu una fotocòpia

ADEQUACIONS ESPECIALS

1. MENJADOR
Menja sol/a?

Si necessit a ajuda per menjar, quina?

Fa servir algun ut ensili especial?

Quin/s?

El porta a les colònies?
Menja tot t ipus de text ura?
Si necessit a t rit urat , de quin tipus?

Líquid

Mel

Púding

Necessit a est ovalles ant i-lliscant s?
Caract erístiques especials que haguem de conèixer pel menjador?

Xafat

2. HABITACIONS
Característiques de les Transferències (núm. de persones, grua...):

Continència nocturna (necessit a que el llevin, hi va sovint ):

Pors manifest ades (necessita llum, port a obert a...):

Suport d'aparells elèct rics per dormir:

Trastorns de la son:

Característiques per compart ir habit ació:

Alt res: psíquics, motors o socials:

3. ACTIVITATS
Patologia Diagnosticada:

Simpt omatologia Rellevant :

Pors manifest ades (no li agrada que el toquin, els sorolls,...):

Dèficit s sensorials:

Aspect es rellevants a nivell mot riu:

Característiques o aspectes que creieu a tenir en compt e per les act ivit at s:

Alt res: psíquics, mot ors o socials:

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

-

L’ent rada serà entre les 12.00h si porta el dinar de casa o a les 15.00h si ja ha dinat, i la sort ida de les
estades serà entre les 17.00h i les 17.30h. El primer àpat és el sopar del primer dia, i l’últim el dinar de
l’últim dia. Us demanem que si heu d’arribar abans o després de les hores establertes aviseu amb
antelació.

-

Els pares, mares i/o familiars haureu de portar els vostres fills/es o familiars a l’Auró. És la millor manera
de conèixer els espais on s’estaran fent les colònies i de conèixer els seus monitors. (sinó heu concertat
una visita prèvia)

-

Si veiem que el vostre fill/a o familiar s’enyora i no s’integra a les colònies, us telefonarem. Els
participantsno han de portar mòbil, perquè aquest esdevé un obstacle per a aquesta bona integració.

-

Cada vespre podreu consultar a l’espai del grup de whatsapp creat per a l’estada, les activitats que hem
fet durant el dia. Ésimportant que ensdoneu el número de telèfon on ho voleu rebre .

-

Podeu enviar correus als vostres fills/es o familiars i ells/es us podran respondre a través de l’adreça
jot ambevinc@auronat ura.org

-

Cada participant haurà de portar marcat amb el seu nom tot l’equipatge que porti (roba, calçat, objectes
de neteja personal, motxilla, etc.). inclòs la muda del primer dia. La roba i demés es poden marcar amb
un retolador permanent en un lloc fàcil de veure, o amb etiquetes adhesives. És molt important per no
perdre res, que la roba vagi marcada amb el nom i cognom.

-

És molt recomanable no portar roba nova, ni de marca, així com objectes de valor: rellotges, càmeres
digitals, MP3,... L’Auró no esfa responsable del que espugui perdre.

-

Durant la tanda no espermet la visita de familiarsni amics, excepte el dia final on esfa la festa familiar.

-

Si truqueu per saber com es torba el vostre fill/a o familiar, parlareu amb el seu monitor/a. Agrairíem que
no sovintegeu lestrucades.

-

En cas de malaltia, i amb la vostra autorització, portaríem al vostre fill/a o familiar al Centre Sanitari del
Solsonès, ubicat a Solsona, i un cop acabada la visita, us telefonaríem per informar-vos com es troba. Si
no pogués acabar les colònies podria venir els dies que li falten durant qualsevol altre estada d’aquest
mateix estiu o el següent.

-

El preu de l’estada no inclou elsmedicamentsque pugui receptar el metge/ssa en casde malaltia.

-

Tant a l’Auró com alscampamentsno éspermès fumar. Fer-ho serà motiu d’expulsió.

-

Si els pares o familiars s’enduen el fill/a o familiar per la seva conveniència no s’abonarà l’import
equivalent a la resta de l’estada.

-

En casde mal comportament reiterat, s’informarà a la família i es contemplarà l’expulsió de lesestades.

-

Si en acabar les colònies trobeu a faltar alguna peça de l’equipatge, ens ho dieu, i si la trobem un
l’enviarem per correu. Les peces perdudeslesguardarem finsa finalsde setembre d’aquest any.

-

Una vegada acabeu d’omplir correctament tot el formulari de preinscripció ens el podeu fer arribar per
e-mail a jot ambevinc@auronat ura.org o per correu ordinari (L’Auró, camí de Llanera s/n 25281

Llobera). Caldrà que des de la Casa de colònies l’Auró us ho validem, així doncs, us enviarem un correu
electrònic confirmant la vostra inscripció o ustrucarem per telèfon en casde no tenir correu electrònic.
Un cop ratificat tindreu 7 dies hàbils per a fer un ingrés de 100€ com a paga i senyal en el següent núm.
de compte:

“caixaGuisona” ES78 3140 0001 94 0010869600
Figurant el nom del vostre fill/ a o familiar i l’estada de la que es tracta.
(Exemple: Josep Garcia – Paga i senyal Juny)
(Exemple: Josep Garcia – Juny)

En casde no realitzar aquesta paga i senyal, la inscripció quedarà anul·lada.
El pagament de la resta de l’estada s’haurà de fer com a mínim 30 dies abans de l’inici de les colònies. En cas
d’anul·lació de la inscripció, es retornarà el total de l’import de l’estada, tret dels 100euros que inicialment
s’han pagat.

AVIS SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DEDADES:
Les dades de caràcter personal que es facilitin al registrar la inscripció, quedaran gravades en un fitxer
propietat de la Granja escola l’Auró S.L.L degudament inscrits a l’Agencia Catalana de Protecció de Dades,
amb la finalitat de contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes, així com també
per enviar informació, notificacions, promocions i publicitat. Aquestes dades de caràcter personal, podran
ser cedides a tercer, sempre dins les cessions legalment establertes i que permet la Llei 15/1999. Per tot això
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de Granja escola l’Auró S.L.L
mitjançant una comunicació escrita a: L’Auró, camí de Llanera s/n, 25281, Llobera, Lleida.

