Acollida

Activitats

Menjador

CASAL ESTIU 2017

Del 26 al 30 de Juny
Del 3 al 7 de Juliol
Del 10 al 14 de Juliol
Del 17 al 21 de Juliol

Reunió
informativa per
a les famílies

Del 24 al 28 de Juliol

ESCOLA
JOAN
ARDÈVOL
ESCOLA
LA BÒBILA

Del 31 de Juliol al 4 Agost
Del 7 al 11 d’Agost

Preinscripcions

De 14 al 18 d’Agost
Del 21 al 25 d’Agost

Inscripcions

Del 27 Agost a 1 Setembre
TOTAL: ___________
PREU TOTAL DELS SERVEIS: __________________ €

Preus ACTIVITATS i SERVEIS:
Activitats de matí,1 setmana (de 9 a 13h) ........ 42€
Activitats de matí, 4 setmanes (de 9 a 13h).....160€
Activitats de tarda,1 setmana (de 15 a 17h)*... 30€
*de dilluns a dijous, subjecte a mínim 15 participants.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:
Servei d'acollida (de 8 a 9h)................12€/setmana
Servei acollida puntual (8 a 9).................. 3.50€/dia
Servei de menjador (de 13 a 15h)*........ 6,50 €/dia
* Cal avisar abans de les 9.30h del mateix dia
Dia puntual de Casal**................................12 euros
**Amb activitat a piscina o excursió no gratuïta, s’afegirà
el cost de la mateixa.

Preu ASSEGURANCES:
Les assegurances de responsabilitat civil i accidents
tindran un cost de 5 euros, que s’abonaran una única
vegada i cobrirà la totalitat de Casal. Poden abonar-se
com a preinscripció, que començarà el dia de les
reunions amb les famílies( 23 i 25 de maig).

Activitats Casal
Estiu 2017

23 de Maig
16.45h
Aula Multimèdia
25 de Maig
16.45h
Menjador

Informació i documentació
facilitada a la reunió i per
correu electrònic
Entre el 29 de maig i el 7 de
juny
Entre el 26 de Juny i l’1 de
setembre

Per a més informació:
Telèfon: 644 749 222
E-mail: casalniu2017@gmail.com
Fb: Casal Un niu d’emocions

ORGANITZEN:
Maria Morell, Otilia Llaves i Laura López

Amb la col·laboració de:
AMPA
Joan Ardèvol
apajoar@tinet.org

AMPA
La Bòbila
ampaescolalabobila
@gmail.com

CASAL
ESTIU 2017

Un NIU… d’EMOCIONS
del 26 de Juny a l’1 de Setembre
Escola Joan Ardèvol
Un
ESTIU
d’allò
més
EMOCIONANT, on nens i nenes
podran GAUDIR d’infinites ACTIVITATS
lúdiques i educatives, desenvolupant al
màxim tot el seu potencial, personal i
social! Un niu... d’EMOCIONS és l’espai
ideal per a passar unes SETMANES d’estiu
INCREÏBLES fent tot allò que més els
agrada, EXPERIMENTAR i
APRENDRE.
No t’ho pots pas perdre!

US HI ESPEREM!
Al nostre NIU VIU !!
Jocs cooperatius, jocs d’aigua, natació i
esport lliure, activitats a la natura,
manualitats, tallers variats, teatre,... una
gran oferta d’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN
EL LLEURE.

On es farà el Casal d’Estiu?

Inscripció:

Escola Joan Ardèvol

El període d'inscripció romandrà obert des
del 29 de Maig fins el 7 de Juny, també
incloent el dia de les reunions.

Què farem aquest Estiu?
Treballarem les emocions de mil maneres!!
Jocs individuals, cooperatius, de taula, joc
simbòlic
Danses, cançons, vídeos, teatre,
mímica, manualitats, tallers de
relaxació i de cuina.
Curs de natació a la Piscina Municipal i
esport lliure
Sortides (de 9 a 13h) i excursions (de 9 a
15h, quinzenals)

Les activitats estan adreçades a:
Nen/es que iniciaran P3 fins els 12 anys.
Nens/es de qualsevol centre escolar.

Què cal portar els dies de piscina (i els
petits tots els dies, tot marcat amb nom):
Esmorzar
Banyador posat de casa
Muda per canviar-se
Tovallola i xancletes
Sabatilles lligades

Pagament: Aquest pot realitzar-se:

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS D’ESTIU 2017

Nom del nen/a:

Curs:

Edat:

En efectiu (moment de la inscripció)
Transferència bancària

El preu de les activitats inclou:

Adreça:

Nom del pare, mare o tutor legal:

Els preus inclouen IVA
Curs de natació (Piscina Municipal)

Telèfon 1:

DNI:

Telèfon 2:

Assegurances resp. civil i d’accidents
Materials per a tallers, manualitats,
cuina, neteja i manteniment del centre
Sortides i excursions
Directores i Monitor/es amb titulació
d’educació en el lleure

Per formalitzar la inscripció cal lliurar :
Full d’inscripció complet i signat
Justificant pagament (transferència)
Fotocòpia targeta sanitària del nen/a
Fotocòpia del full de les vacunes.
Fitxa d’informació addicional (es lliura
al moment de la preinscripció o mail).

E-mail:

Cambrils, ____ de _______________________ del 2017
Signat: (Pare, mare o tutor legal)

”D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades personals recollides en aquest
formulari s’incorporaran al fitxer “CASAL D'ESTIU 2017”. Les
vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de
gestionar les activitats del Casal d'Estiu i no es cediran les
dades a tercers. Podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació,
cancel·lació
i
oposició
mitjançant
comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una
fotocòpia
del
vostre
DNI,
adreçada
a
casalniu2017@gmail.com

