DATES · HORARIS I PREUS DEL CASAL


Podeu matricular els vostres fills/es per torns de dies o per bloc de tot el casal, en
n els diferents
di
horaris i
preus.

PREUS DEL CASAL

SETMANES

8:00 a 9:00h

8:30 a 9:00

9:00 a 13:00
(No inclou el dinar)

9:00 a 15:00
(No inclou el dinar)

9:00 a 17:00
(No inclou el dinar

Torn de 2 dies (27-28 de Desembre)

4,00€

2,00€

26,00€

30€

34,00€

Torn de 3 dies ( 2-3-4 de Gener 20199)

6,00€

3,00€

38,00€

45€

51,00€

Torn de 5 dies (Tot el Casal)

14,00€

7,00€

58,00€

68,00€

76,00€

Els alumnes que tinguin el horari de 9:00h a 15:00h i de 9:00h a 17:00h ss’hauran
hauran de portar el dinar de casa
tindrem un microones per escalfar..


Com a serveis esporàdics us oferim:

1 dia d'acollida matinal 8:00h a 9:00h


3,00 €

Hi haurà d’haver un mínim de 15 participants per torn per realitzar el casal.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER L’ INSCRIPCIÓ?







Dies de matriculació i forma de pagament
Les matriculacions es faran a l’escola a l’oficina de l’AMPA entre els dies 119 de Novembre i 10 de
Desembre dins els horaris Dilluns a Divendres (16:30h a 18:30h).
El cobrament del casal es farà del 100% del casal per remesa bancària entre el dia 15 i 20 de Desembre.
Les inscripcions es tancaran el dia 10 de desembre de 2018.
El Casal es realitzarà sempre i quan arribem a un mínim de 15 places per torn establert.
En aquest període de Casal NO HI HAURÀ BEQUES NI AJUTS
Seguint el funcionament de l’escola caldrà respectar els horaris d’entrada i sortida al Casal de Nadal, els
alumnes que arribin 10 min tard, no podran accedir a l’escola fins les 11h, durant el inici del esmorzar i
el temps lliure.

Documentació necessària per fer la matricula
Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la mare o el tutor
legal.
Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció.
Una fotocopia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança medica privada.
La fotocòpia del carnet dee vacunes actualitzat.
Recepta medica en el cas de prendre algun medicament durant el casal
Es retornarà el import de la matriculació del casal en el cas d’una incidència major que es pugui justificar.

+ INFORMACIÓ
Totes els inscrits
crits al casal l’entrada i la sortida serà per la porta del carrer Telègraf
Els infants que tinguin l’horari de 9h a 15h i de 9h a 17h s’hauran de portar el dinar de casa

QUIN MATERIAL CAL PORTAR?


Material a portar durant el dia a dia del casal
Els alumnes d’educació infantil hauran de portar roba de recanvi el primer dia del casal i ho tornarem (si
no s’ha utilitzat) l’últim
’últim dia que estiguin apuntats.
Roba còmode pel dia a dia
L’esmorzar (es recomana que esmorzin a casa i portin una petit
petitaa peça, com un suc o unes galetes)

QUINES ACTIVITATS ES FARAN?

DESEMBRE 2018
HORA
9:00H

DIJOUS 27

DIVENDRES 28

Presentació del centre
d’interès:
Coneguem l’Oncle Buscall
Jocs de coneixença i creació
de grups de treball i normes

10:30h

11:30H

DIMECRES 2

DIJOUS 3

ARRIBADA AL CASAL
Ioga Matinal

09:30H

GENER 2019

Zumba

Taller de Nadal
Nadal:
Bola de Nadal
personalitzada

Ioga Matinal

Zumba

Apareix el rei carnestoltes:
encomanem-li l’esperit nadalenc

Apareix la fada de les dents:
encomanem-li l’esperit
nadalenc

(Fem mascares guix)

(Fem un mural del Nadal
arreu del món)

ESMORZAR i TEMPS LLIURE
Preparem l’escola pel Casal:
(Distribució de cartells per
l’escola per habituar els
espais que utilitzarem)

DIVENDRES 4

ARRIBADA AL CASAL

Jocs
i dinàmiques d’exterior

LA VISITA DEL PATGE
REIAL

ESMORZAR i TEMPS LLIURE
Finalització del taller de mascares
Sessió de jocs
Mural de les emocions*

Decorem el tió del Torrent
del Melis
(Vestim el tió i fem-li
dibuixos...)

Ioga Matinal

Gimcana nadalenca:
Proves grans: Slackline, sacs
gegants, esquís compartits i
Kingball.
Proves petits: Slackline, sacs
individuals, xanques i equilibris de
relleus
Mural de les emocions*

XOCOLATADA I FESTA DE
CLOENDA.
Fem cagar el tió

Mural de les emocions*
13:00H

DINAR i també pel tió

14:00H

TEMPS LLIURE I JOCS

15:00H

(sortida dels nens/es de les 15h)
BECAINA VOLUTARIA (P3-P4) Per matar el fred, una MÀ
DE CONTES a la biblioteca.
Dinàmiques i jocs al interior

15:30H

17:00H

L’arbre dels desitjos:
Els desitjos de tots i de l’Oncle
Buscall*

Danses i jocs musicals

L’arbre dels desitjos:
El desig de la vella
Quaresma.

RECOLLIDA I FINS DEMÀ

DINAR i també pel tió
TEMPS LLIURE I JOCS
(sortida dels nens/es de les 15h)
BECAINA VOLUTARIA (P3-P4) Per matar el fred, una MÀ DE CONTES a la biblioteca.

Taller de Nadal: Creació de
Tarda de racons
postals amb pals de polo
(Plastilina, polseres, baldufes, lego
i construccions, expressió lliure...)
L’arbre dels desitjos:
L’arbre dels desitjos:
El desig de la fada de les dents*
El desig del Rei Carnestoltes*
RECOLLIDA I FINS DEMÀ

Tarda de Jocs tradicionals al
exteriors
L’arbre dels desitjos:
El desig del cavaller Sant
Jordi

FOTOGRAFIA

Full d’inscripció Casal dee Nadal 2018-19 Ampa Escola Torrent d’en Melis
Dades personals del participant:
Nom:____________________________________
_______________________________________________
Cognoms_________________________________
___________________________________________________________________
Data de naixement:______/________/_
____/__________curs actual:___________
Adreça:__________________________
_______________________________
Població:_____________________CP
CP:________
Telèfon de casa:_________________
__________Correu electrònic:________________________________________
______________________
Nom del pare/tutor:______________
______________________mòbil:_________________________Tlf Feina:__________________
__________________
Nom de la mare/tutora:______________
___________________mòbil:__________________________Tlf Feina:_________________
Feina:
Té algun germà/na apuntat al casal? Si____ NO_____ Nom del germà/na___________________________________


Autoritzo que el meu correu pugui ser utilitzat per rebre informació i ofertes de l’empresa Serveis Educatius Mes temps Lliure s.l

Feu una creu les setmanes i l’horari que us interessa

8:00 a 9:00h

8:30 a 9:00

9:00 a 13:00
(No inclou el dinar)

9:00 a 15:00
(No inclou el dinar)

9:00 a 17:00
(No inclou el dinar

4,00€

2,00€

26,00€

30€

34,00€

Torn de 3 dies ( 2-3-4 de Gener 20199)

6,00€

3,00€

38,00€

45€

51,00€

Torn de 5 dies (Tot el Casal)

14,00€

7,00€

58,00€

68,00€

76,00€

SETMANES
Torn de 2 dies (27-28 de Desembre)

Informació sanitària:
Malalties més freqüents:_____________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
Al·lèrgies:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ha de prendre algun
medicament?__________________
_______________________________________Dosi:________________________________
__________________________________
Pateix alguna disminució física i/o
psíquica?______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________
Requereix alguna atenció personal d’algun monitor o
vetllador?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________

És obligatori adjuntar:
La targeta sanitària (fotocòpia) ·Autorització
Autorització i recomanacions mediques (si n’hi ha) del full que us adjuntem ·Carnet
de vacunes (fotocòpia)

Autorització familiar:
Jo__________________________________________________________________
Jo__________________________________________________________________amb DNI____________________
com a mare/pare/tutor/a de__________________________________, autoritzo a participar en el Casal de Nadal
2018/19 que Serveis Educatius Mes Temps Lliure SL, organitza a l’escola. Que coneix tota la normativa de
funcionament i la programació d’activitats que es fan dintre de l’escola i les sortides que es fan fora l’e
l’escola
(sortides matinals, excursions de tots el dia), estan d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, poden agafar, si
s’escau, transport pel seu trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva
aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que
siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa. També autoritza a la cessió de les dades personals de
l’alumne/a, d’acord amb la llei orgànic
orgànicaa 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades personals

Signatura del pare/mare/tutor

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la llei
15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. Autoritza que
el meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos i que aquests puguin ser publicats a la web i a les xarxes Socials de
Serveis Educatiu Mes Temps Lliure Sl

Signatura del pare/mare/tutor

Autoritza a què el seu fill/a surti sol del casal quan acabi l’hora matriculada

Signatura del pare/mare/tutor

No deixarem marxar cap alumne sol a casa sense aquesta autorització signada. Serveis Educatius Mes Temps Lliure
SL no es fa responsable de qualsevol incident sofert un cop el participant sigui fora de l’escola.

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS
En/na_______________________________________________________________Amb DNI________________________ Nom, Cognom i DNI del
firmant) En representació del nen/a:________________
n/a:___________________________________________________________________
AUTORITZA a l’empresa Serveis Educatius Mes Temps Lliure SL amb CIF B
B-66608092
66608092 des de la data present en tant continuïn les relacions comercials
entre ambdues parts, a efectuar els cobraments mitjançant rebut bancari al compte bancari especificat en la present autorització, segons ho exigeix
la Llei de Serveis de Pagaments 16/2009.
DADES DE L’ENTITAT BANCÀRIA
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
(Nom de l’entitat bancària i domicili)
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

IBAN

ES-

Firma i segell de l’entitat bancària

Firma del/la responsable de la compte

