
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
Drets Digitals, l’informem que el responsable del tractament de les seves dades és ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L. 
No comunicarem les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal o previ el seu consentiment. 
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la nostra política de privacitat a: 
https://www.flassaders.org/privacitat                    
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Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
Centre Flassaders. Carrer de la Ferreria, 10, 07002 Palma

Tel.: 971721628

Dades de la persona adulta responsable

Gènere: Dona Home Altres identitats

 
 Nom i llinatges

Document d’identitat

Adreça Localitat

Nacionalitat

Email Vull rebre informació d’activitats per a infants i famílies

Dades dels/les menors

Data de naixement

 Nom i llinatges

Data de naixement

 Nom i llinatges

Data de naixement

 Nom i llinatges
 

Persona menor 1

Persona menor 2

Persona menor 3

Família monoparental Família nombrosa

Barri
Relació de parentiu

Gènere: Dona Home Altres identitats

 Nom i llinatges

Document d’identitat

Adreça Localitat

Telèfon Nacionalitat

Email Vull rebre informació d’activitats per a infants i famílies

Família monoparental Família nombrosa

Barri
Relació de parentiu

Telèfon

Persona adulta 1

Persona adulta 2

Gènere: Dona Home Altres identitats

 
 Nom i llinatges

Document d’identitat

Adreça Localitat

Nacionalitat

Email Vull rebre informació d’activitats per a infants i famílies

Família monoparental Família nombrosa

Barri
Relació de parentiu

Telèfon

Persona adulta 3



Signatura de la persona responsable de l’infant

INSCRIPCIÓ ESPAI DE JOC EN FAMÍLIA

CRITERIS DE FUNCIONAMENT PER A FAMÍLIES

LUDOTECA
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Formalitzar la inscripció implica el coneixement i l’acceptació de les condicions 
establertes en aquest document informatiu. 

Data

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
Centre Flassaders. Carrer de la Ferreria, 10, 07002 Palma

Tel.: 971721628

1. Els/les menors han d’estar acompanyats de manera permanent per una persona adulta 
que assumeix la responsabilitat de cura del/la menor en tot moment.

2. L’espai es dirigeix exclusivament a famílies i menors de 0 a 6 anys.

3. Per a evitar la possibilitat de contagis, no es pot fer ús de l’espai en cas de malaltia del/la 
menor o d’algun membre familiar.

4. S’ha de respectar l’horari d’obertura i tancament de l’espai.

5. S’ha de notificar qualsevol canvi de les dades aportades a la inscripció.

6. Abans de l’entrada en la ludoteca, tant menors com persones adultes s’han de netejar les 
mans amb gel hidroalcohòlic.

7. No es pot consumir beguda ni menjar dins de la ludoteca.

8. No es poden deixar bolquers bruts al fems de la ludoteca.

9. Les accions o omissions que infringeixin els criteris de funcionament i de comportament 
del servei seran classificades en faltes lleus, greus i molt greus, i podran ser sancionades. 
Per a més informació es pot consultar la normativa interna disponible a la recepció del 
centre.
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