
Casal d'estiu setembre 2016

1. INFORMACIÓ
Presentació
Temps Teu entén el casal d'estiu com una activitat lúdica i educativa on els nens i nenes poden
gaudir del seu temps de lleure i a l´hora treballar els valors d'una manera activa i divertida amb
propostes fora de lo  habitual durant la resta del curs. Creiem en l'aprenentatge mitjançant el
joc, compartint l'espai entre tots els infant de diferents edats. 
Construirem  un  món màgic  on  els  infants  desenvoluparan  habilitats  de  relació  amb  els  companys,
monitors i el medi natural.  També creiem que aquest espai de lleure serveix per reforçar els vincles de
solidaritat, respecte, cooperació i empatia.
Creiem també en una vida tranquil·la davant el ritme i l'estres habitual durant el curs escolar.
Volem dedicar-hi temps a les activitats que realitzarem i gaudir de les persones amb un ritme
tranquil.
Donem importància a la diversitat i la inclusió, creiem que són uns dels pilars de la convivència. Per això
volem que els nens i nenes tinguin l'oportunitat d'expressar-se lliurement en un ambient de confiança i
proper i al mateix temps respectar les iniciatives, opinions i gustos de altres persones. 

Centre d'interès

La proposta educativa té com a fil conductor els Cinc Sentits amb els que treballarem durant les
dues  setmanes a traves de jocs,  música, manualitats,  psicomotricitat o activitats esportives i
excursions  per l'entorn de Cardedeu i altres propostes molt imaginatives. 

Objectius
Totes  les  activitats  planificades  estan  pensades  per  treballar  en  valors  a  través  del  centre
d'interès i pautats segons els objectius bàsics. Volem aprofitar per educar mitjançant el joc i la
diversió, creiem que és una oportunitat per aprendre que no se'ls hi dona als infants durant la
resta del curs escolar.
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· Objectius generals:
- Fomentar el temps de lleure com a eina educativa
- Fer que el joc i la diversió sigui una eina d'aprenentatge 
- Fomentar i treballar el respecte per ells mateixos i vers els seus companys
- Fomentar la cooperació
- Descobrir (potenciar) el aprenentatge mitjançant els cinc sentits i empatitzar amb els
que tenen mancances
- Fomentar i valorar la integració de totes les persones
- Saber posar-se en el lloc dels altres, treballar l'empatia
- Gaudir i respectar l'entorn i el medi natural
- Conèixer les normes i respectar-les donarà més llibertat als infants
- Gaudir de temps de lleure amb els companys

Serveis
· Acollida matí i tarda
És un espai que oferim a les famílies que necessitin deixar els seus fills/es més d'hora o recollir-
los/les  més  tard.  Entenem que és  una estona on  els  nens  i  nenes  necessiten d'un entorn
familiar i acollidor on puguin portar a terme activitats amb propostes pedagògiques i educatives
diverses  (creativitat, lectura, manualitats), que es puguin fer en grup o individualment.  També
donem importància al joc lliure per que puguin gaudir d'una estona tranquils per començar el
dia.
· Menjador
El servei menjador dona la possibilitat de quedar-se a dinar diàriament de dilluns a divendres o
esporàdicament. Casolem obrirà la cuina de l'escola Dolors Granés i oferirà el seu servei habitual
amb les seves cuineres.
Els mateixos monitors i monitores del casal acompanyaran als infants durant el dinar vetllant
per a complir els següents objectius:
- Practicar bons hàbits d'alimentació i higiene
- Aprendre a menjar de tot i en quantitats adequades 
- Fomentar un ambient tranquil i un clima adequat al menjador
- Utilitzar els estris adequadament

A  l'espai  del  migdia  farem  activitats  lúdiques  i/o  manualitats  vinculades  amb  la  temàtica
treballant els sentits.  Els infants de P3,  P4 i  P5  tindran  un racó tranquil  amb l'opció de fer
migdiada pels qui ho necessitin. 
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Preus

SERVEI CASAL PREU soci €/dia PREU soci
1 setmana

PREU soci
2 setmana

Acollida matí i/o tarda
7.30-9.00/17.00-18.00 2,00€ 5€ 10€

Matí 
9.00-13.00h 9,00€ 38,00€ 72,00€

Matí+Menjador
9.00-15.00h 15,50€ 70,50€ 137,00€

Matí+Menjador+Tarda
9.00-16.30/17.00h 18,50€ 84,50€ 164,00€

Mati+Tarda
9.00-13.00 i 15.00-16.30/17.00h 12,00€ 52,00€ 99,00€

Tarda 
15.00-16.30/17.00h 3,00€ 14,00€ 27,00€

· El servei menjador de Casolem s'oferirà només amb un mínim de 10nens/es
· Preu per NO SOCI de l'AMPA incrementa 5%
· 5% descompte al segon germà
· 10% descompte per família nombrosa (portar fotocòpia carnet)
· Preu excursió no inclosa (determinats per l'edat dels infants i pel número de inscripcions) 

OPCIONS PER FER EL PAGAMENT
1. Transferència bancaria Banc Sabadell
IBAN: ES06 0081 0040 46 0001483758
Concepte: Nom + Cognom + Curs + Casalet
2. INGRÉS PER CAIXER AUTOMÀTIC AMB TARGETA al Banc Sabadell
Operació amb qualsevol entitat bancària GRATUÏTA
Passos a seguir:
- Introduir targeta
- Pagaments a tercers
- Introduir codi: 3101
- Introduir concepte: Nom + Cognom + Curs + Casalet 

Pagament en efectiu en mostrador del banc tindrà un cost de 2.00€
Important: no fer pagaments per caixer automàtic en efectiu. No es podrà justificar el vostre ingrés
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER REALITZAR EL CASAL

1. Formulari de inscripció complementat
2. Formulari d'autorització complementat 
3. Comprovant de l´ingrés bancari 

OPSIONS PER LLIURAR LA INSCRIPCIÓ I DATA LÍMIT 

LLOC: Espai acollida, menjador escola Dolors Granés 
HORARI: matí (7.30 fins 9.15h) tarda (fins 18.00h) 
DATA LÍMIT: fins el dia 21 de juny
Per mail a tempsteu@gmail.com fins el dia 29 de juliol

PORTAR DIARIAMENT

· Esmorzar
· Crema i gorra posada de casa
· Bossa amb tovalló pel menjador  
· Roba recanvi (una bossa per tota la setmana)
· Sabates per jocs d'aigua (poden deixar-les tota la setmana a l'escola )
· Tovallola petita (es pot deixar tota la setmana a l'escola)
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2. FORMULARI INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS

Nom i cognom nen/a Curs 2015-16
Escola Adreça
Població Telèfon
Mail (indicar en majúscula)
N. de targeta sanitària 
Som socis de l'AMPA/AFA No som socis de l'AMPA/AFA
CONSIDERACIONS MÉDIQUES

INTOLERÀNCIES/AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES  

ALTRES OBSERVACIONS

INDICA SERVEI* (X)

SERVEI CASAL
PREU SOCI AMPA/AFA SETMANAL O PER DIES

1 setmana 2 setmana  €/dia DL
29

DM
30

DX
31

DJ
1

DV
2

DL
5

DM
6

DX
7

DJ
8

DV
9

Acollida matí i/o tarda
7.30-9.00/17.00-18.00 5€ 10€ 2,00€

Matí 
9.00-13.00h 38,00€ 72,00€ 9,00€

Matí+Menjador
9.00-15.00h 70,50€ 137,00€ 15,50€

Matí+Menjador+Tarda
9.00-17.00h 84,50€ 164,00€ 18,50€

Mati+Tarda
9.00-13.00 i 15.00-17.00h 52,00€ 99,00€ 12,00€

Tarda 
15.00-16.30/17.00h 14,00€ 27,00€ 3,00€ 

 *Els serveis es faran amb un mínim de 10 nens/es
   Preu soci vàlid per totes les AMPA´s/AFA´s 

· El servei menjador de Casolem s'oferirà només amb un mínim de 10nens/es
· Preu per NO SOCI de l'AMPA incrementa 5%
· 5% descompte al segon germà
· 10% descompte per família nombrosa (portar fotocòpia carnet)
· Preu excursió no inclosa (determinats per la quantitat i edat dels infants inscrits) 

EXCURSIÓ SI NO 

El Mercat de la Boqueria (30€)
DESCRIPCIÓ: Tallers de cuina interactiu amb caràcter educatiu i lúdic per nens/es on poden descobrir, observar i experimentar amb tot el que 
mengem. Realitzarem tastets en cru i cuit, observarem com canvia de color, de textura, d’olor i gust.
La platja (a partir de 3r) (5€)
DESCRIPCIÓ: Afilarem les orelles per estar ben atents a tots els sorolls que sentim al tren i a la platja. Ho treballarem amb una fitxa 
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3. AUTORITZACIONS

Jo, ..........................................................................................amb DNI/NIE/Passaport: .............................................

com a pare/mare/tutor de l’alumne........................................................................... de l’escola………….............

AUTORITZACIÓ  IMATGE
AUTORITZO
a que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats  promogudes per les
AMPA's/AFA's de  les escoles Ramon Macip  Dolors Granés,  Les Aïgues i Can Manent, gestionades per Temps Teu
publicades a les pàgines Web's i en els centres. 
En aquesta pàgina Web es poden publicar imatges on apareixen, individualment o en grup, alumnes realitzant diferents activitats. Donat que el
dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret al honor, a
la intimitat personal  i  familiar i  a  la  pròpia imatge  i per tant prega el  consentiment als  pares,  mares o tutors  legals per poder publicar
fotografies tant en les mencionades Webs com en els mateixos centres o centres adscrits, on surtin els seus fills/es i on aquests/es siguin
clarament identificables. 

SI      NO      

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS, DESPLAÇAMENTS I ACTUACIONS EN CAS D’URGÈNCIA. 
AUTORITZO 
Que el meu fill/a participi de les activitats organitzades per Temps Teu, així com a prendre decisions per part del
seu personal en cas d’extrema urgència. 

SI      NO      

AUTORITZACIÓ SORTIDES PER CARDEDEU A PEU
AUTORITZO  
Que el meu fill/a surti per la vila de Cardedeu d'excursió a peu durant els dies del casal de setembre (des del 29
d'agost fins el 9 de setembre 2016) en companyia dels monitors i segons la seva consideració.

SI      NO     

AUTORITZACIÓ SORTIDES EN TREN
AUTORITZO  
Que el meu fill/a  anar d'excursió  en tren durant els dies del casal de  setembre (des del  29 d'agost fins el  9 de
setembre 2016) en companyia dels monitors i segons la seva consideració.

SI      NO     

CONFIDENCIALITAT DE DADES
Teu Temps sol·licita als alumnes dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar
la matrícula, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 
Aquestes  dades  s'integren  en  els  corresponents  fitxers  informatitzats  de  la  pròpia  empresa,  d'acord  amb la
legislació o normativa vigent en cada cas. 
Es garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la
implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. 
Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD 
Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a la pròpia escola, indicant clarament en l'assumpte: Tutela
de Drets LOPD. 

Signatura ................................................................
(mare/pare/tutor legal)

A Cardedeu dia ............de ........................... de 2016
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