PREUS
CASAL D’ESTIU

*10% Descompte
per germans

Fins a 6è

5 setmanes:
4 setmanes:
3 setmanes:
2 setmanes:
1 setmana:

1r a 3r ESO 4t ESO

195 €
164 €
129 €
90 €
50 €

150 €
132 €
108 €
80 €
45 €

120 €
104 €
84 €
60 €
35 €

15 €

Assegurança alum-

nes externs
Servei d’acollida
1 setmana: 8 € (1 acollida) / 1 hora: 2 €
De 8 a 9 o de 1 a 2
1 setmana: 35 €

Menjador 13 a 15h

De 1r a 6è: 40 €

Curset natació

1 dia: 7,5 €

dimarts / dijous de

12 a 1

Dia 26 juliol NO HI HA CASAL
(Festa local de Santpedor, Santa Anna )
Dia 27 de juliol Tots els infants i joves que han
participat al casal poden venir el darrer dia. Prepararem l’espectacle de circ per a familiars.
27 de juliol a les 20 hores: Circ familiar a
l’escola.

--------------------------------------------------FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2018

Dades del nen/a:
Nom:

Import del casal

Cognoms:

Indicar les setmanes :

Data de naixement:

Import de l’acollida 8 a 9h

Curs:

Import de l’Acollida 13 a 14h

Escola:

Dades Pare/Mare/Tutor

Import de menjador 13 a 15h

Nom:

Import curset natació (1r a 6è)

1ª

Import d’assegurança alumnes externs

Adreça:

*Descompte per germans (10%)

Població:

Codi Postal:

*Altres descomptes

Telèfon:

Import Total

E-mail:
Jo, com a (pare/mare/tutor) AUTORITZO el meu fill/a a participar en les activitats d’ estiu inscrites, que organitza la
Fundació Llissach de Santpedor, els mesos de juny i juliol de
2018.
SIGNATURA
DATA

FORMA DE PAGAMENT:

(SEGELL I SIGNATURA)

2ª

3ª 4ª

5ª

De 8 a 9

Acollida matinal (opcional)

De 9 a 11

Animació i 1a Activitat Casal
d’Estiu

De 11 a 11.30

ESMORZAR i
ESBARJO

De 11.30 a 13
De 13 a 15

2a Activitat Casal d’estiu
Acollida fins les 2, o bé
menjador fins les 3.

1r a 3r ESO

AJUDANT DE MONITOR

De 9 a 11

Tasques d’ajudant de Monitor

De 11 a 11.30

ESMORZAR i ESBARJO

De 11.30 a 13

Activitat per a joves d’ESO

QUÈ CAL DUR AL CASAL D’ESTIU:
- Esmorzar cada dia del Casal
- Una ampolla d’aigua amb el nom
(la deixarem al Casal).
- Una gorra pel sol i una bata per a realitzar
tallers.
- Pels nens/es de 3 i 4 anys, un recanvi de
roba complet que deixarem durant el casal.
Els dies de piscina cal que els hi poseu crema solar des de casa i dur-la a la motxilla.
DIES DE PISCINA:
P3 a P5 - Dilluns, dimecres i divendres de 12
a 13.
(A l’escola amb piscines de lona)
1r de primària a ESO - Dimarts, dijous i
divendres
(aquests alumnes caldrà recollir-los a les piscines municipals de Santpedor a la 13h. Els
alumnes que fan cursets, els divendres faran
piscina lúdica).

QUÈ CAL PORTAR PER L’ INSCRIPCIÓ DEL CASAL:
•
•
•

Full d’inscripció
Fotocòpia de la tarja de la Seguretat Social i tarja de vacunacions. *SI NO ÉS ALUMNE/A DE L ‘ESCOLA
Pagament a l’escola o comprovant d’ingrés bancari. ES56 2100 - 0441 - 41 - 0200008716 (La Caixa)

--------------------------------------------------FITXA MÈDICA
Dades del nen/a:

Especificar, si pertoca, si el seu fill/a no pot o té dificultats per realitzar algun tipus d’activitat física:

Nom i cognoms:
Pateix el seu fill/a alguna malaltia? SÍ/NO

Té por a l’aigua? SÍ/NO

Quina?

Qui el/la vindrà a recollir?

Ha patit malalties importants ? SÍ/NO Quines?

Altres Observacions:

Intervencions quirúrgiques que li han realitzat:
Jo (pare/mare/tutor/a legal) ,
amb
DNI núm:
, declaro que totes les dades expressades
*(Recordeu que sense la recepta mèdica no li podem subministrar)
en aquesta fitxa són certes i AUTORITZO que en cas de màxima
urgència, la Direcció competent prengui les decisions oportunes,
Pateix algun tipus d’al·lèrgia? SÍ/NO Quina?
amb coneixement i prescripció mèdica i tanmateix AUTORITZO a
Segueix alguna dieta o règim especial? SÍ/NO (adjuntar en una intervenció quirúrgica d’urgència si ha estat impossible la
cas afirmatiu)
meva localització.
AUTORITZO SÍ / NO

Pren alguna medicació? SÍ/NO Quina?

Té aplicades totes les vacunes que li corresponen per
l’edat? SÍ/NO
En cas negatiu especificar quines no:

Autoritzo a la Fundació Llissach a enregistrar fotografies dels
nens/es i poder utilitzar-les exclusivament en la difusió d’aquesta
activitat, a través dels diferents espais de comunicació digital per-

Té alguna disminució psíquica, física o sensorial? SÍ/NO

tanyents a la Fundació

XARXES SOCIALS: AUTORITZO SÍ / NO

Quina?
Pes del nen/a:

WEB ESCOLAR: AUTORITZO SÍ / NO

Data:

Signatura:

