
CASALE DE SETMANA SANTA del  26 al 29 de març

INFORMACIÓ

Des de l'AMPA i gestionat per Temps Teu, oferim el servei de casal per les famílies que ho necessiteu. Hi ha horari
de matí i/o tarda, servei de menjador i d'acollida.  
Els nens i nenes podran portar a terme diverses activitats lúdiques i creatives, i compartir amb els seus companys
una estona agradable de lleure. Creiem en el joc lliure on podem treballar l'espontaneïtat,  les  relacions socials  i
l'autonomia  amb un objectiu  principal: fomentar un desenvolupament integral de  l'alumne. També proposarem
diferents activitats dirigides i classificades segons l'edat i per temàtiques on els infants podran adquirir eines per
desenvolupar l'empatia, la solidaritat, el respecte pels torns, etc. Tant les activitats més creatives i lliures, com les
relacionades amb jocs dirigits, els  organitzarem segons el nombre de nens i nenes apuntades i segons les  seves
edats.  Per tant, un cop sabem el nombre d'alumnes inscrits acabarem d'elaborar la taula d'activitats  i els horaris
fent-la arribar a totes les famílies apuntades al casal.
Els  seguiments dels  beneficis  psicopedagògics  els  reflectirem en fitxes de seguiment  per  valorar  i  millorar  les
activitats realitzades.
El casal, proposat conjuntament amb l'equip Directiu de l'escola Dolors Granés, l'AMPA i Temps Teu, és obert a tots
els nens i totes les nenes de Cardedeu.

SERVEI CASAL HORARI  *PREU €/dia
Acollida matí 7.30-9h 2,00€
Matí 9-13h 9,00€
Matí+Menjador 9-15h 17,00€
Matí+Menjador+Tarda 9-16.30h 20,00€
Mati+Tarda 9-13h i 15-16.30h 12,00€
Tarda 15-16.30h 3,00€ 
Acollida tarda 16.30-18h 2,00€

*Preu soci vàlid per totes les AMPA's, AFA's de les escoles de Cardedeu
Preu No Soci AMPA/AFA incrementa 3€ a qualsevol dels serveis del preu per dia 
Els serveis es faran amb un mínim de 5 nens/es
* PREU família nombrosa amb documentació acreditativa 10% descompte
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CASAL SETMANA SANTA DIA FESTIU CASAL DIA LLIURE DISPOSICIÓ
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CASALE DE SETMANA SANTA del  26 al 29 de març

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 Banc Sabadell
Operació amb qualsevol entitat bancària GRATIUTA
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

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER REALITZAR EL TALLER

1. Formulari de inscripció complementat
2. Comprovant del ingrés bancari 

PERÍODE DE INSCRIPCIÓ

Fins el 22 de març

OPSIONS PER LLIURAR LA INSCRIPCIÓ

Espai acollida matí (7.30 fins 9.15h) tarda (16.30 fins 18.00h)
Per mail tempsteu@gmail.com

DADES DE CONTACTE

Telèfon 667628660
tempsteu@gmail.com

Telèfon 667 628 660       mail: tempsteu@gmail.com   



CASALE DE SETMANA SANTA del  26 al 29 de març

FORMULARI INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS
Nom i cognom nen/a Població
Escola Curs
Mail (indica en majúscula) Telèfon

Som socis de l'AMPA No som socis de l'AMPA

Intoleràncies/al·lèrgies alimentàries Presentar documentació mèdica

Altres observacions

INDICA SERVEI (X)
SERVEI CASAL PREU €/dia DLL 26 DM 27 DX 28 DJ 29 TOTAL

Acollida matí 7.30-9h INDICA HORARI 2,00€
Matí 9-13h 9,00€

Matí+Menjador 9-15h 17,00€
Matí+Menjador+Tarda 9-16.30h 20,00€

Mati+Tarda 9-13h i 15-16.30h 12,00€
Tarda 15-16.30h 3,00€ 

Acollida tarda 16.30-18h INDICA HORARI 2,00€
*Preu soci AMPA/AFA vàlid per totes les AMPA's, AFA's de les escoles de Cardedeu
 Preu No Soci AMPA/AFA incrementa 3€ a qualsevol dels serveis del preu per dia

AUTORITZACIONS
En/na______________________________________________________________________________________________
amb NIF/NIE/Passaport ______________________________________________________________________________, 
com a pare/mare/tutor de l'alumne ____________________________________________________________________,

AUTORITZO al meu fill/filla a assistir al(s) servei(s) en l'horari i dia que s'indica                                              SI      NO     
CERTIFICO que les dades facilitades en aquest formulari són correctes                                                            SI      NO 
AUTORITZO a  que s'adoptin  les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries en cas d'extrema urgència, sempre a
l'empara de la pertinent prescripció facultativa.                                                                                        SI     NO 
AUTORITZO a  que  la imatge del  meu  fill/filla  pugui  aparèixer  en  fotografies  corresponents  a  activitats  promogudes i
gestionades per Temps Teu mitjançant l'AMPA de l'escola Ramon Macip Dolors Granés publicades a les pàgines Web's i en el
centre. Mai es farà un mal ús de les imatges ni es donar dades personals dels infants.                                     SI      NO
AUTORITZO a que el meu fill/a surti per la vila de Cardedeu d'excursió a peu durant els dies del casal de setembre (des del 26
fins el 29 de març 2018) en companyia dels monitors i segons la seva consideració.                                            SI      NO
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. 

Signatura  .........................................
A Cardedeu, dia........... de .......................... de 2018  
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