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Reunió. 
El dimarts 8 de maig a les 19.00 hores a l’Escola Les Aigües es farà una reunió informativa sobre el funcionament pedagògic del 

casal i el procés d’inscripció. 
 

Descomptes i recàrrecs. 
Els descomptes s’aplicaran només per les inscripcions fetes en els dies programats per fer les inscripcions a l’escola.  

Les matrícules posteriors a aquestes dates no gaudiran dels descomptes. 

 Descompte per la matriculació a tot el casal 5%. 
 Unitats familiars de dos o més membres que facin el casal 5% per cada nen. (hauran de portar certificat d’empadronament) 
 Les famílies que no siguin sòcies de les AFA o AMPA de les Escoles tindran un recàrrec del 5% sobre els preus indicats. 

 

Normativa del procés d’inscripció. 
 

COM I ON FER LES INSCRIPCIONS. 

Les matrícules es faran a l’Escola les Aigües els dies indicats a la primera plana d’aquest dossier informatiu i seran numerades per 

rigorós ordre d’inscripció.  

Un cop acabat el període d’inscripció a l’escola, les famílies interessades hauran de trucar al telèfon 93.276.81.14 per consultar si 
hi ha places lliures. En aquest cas podran enviar les inscripcions al correu electrònic administracio@educacioweb.com i fer el 

pagament de la reserva per transferència bancària. 
 

FORMA DE PAGAMENT. 

En el moment d’entregar la matriculació hauran de presentar el comprovant d’haver fet el pagament de la reserva, que és la 
meitat del preu total del casal. 

Poden fer el pagament anant a qualsevol caixer de Caixabank (La Caixa) amb el paper que adjuntem al final de la matrícula. 

L’import pendent es passarà a partir del dia 1 de juny al número de compte que ens indiquin als fulls de matriculació. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PORTAR. 
Per fer la inscripció han de portar: 

 Els dos fulls d’inscripció omplerts amb totes les dades i signats pel pare, mare o tutor del nen/a.  

 El comprovant d’Ingrés o transferència feta del 50% del total del casal segons setmanes i horaris en que s’hagi inscrit. 

 Una fotografia mida carnet del nen/a amb el nom escrit al darrere.  

 Una fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària o de l’assegurança mèdica privada.  

 Una fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat del nen/a.  

 El certificat mèdic, si escau, per aquells/es alumnes que tenen una dieta amb prescripció mèdica.  
 

LA SAMARRETA. 
La primera setmana que l’Infant participi del casal es farà entrega d’una samarreta que hauran de portar els dies que es facin 

sortides de l’escola. El dia de la matriculació tindrem totes les talles per poder macar la talla corresponen al vostre fill/a al full de 

matrícula. En el cas de matriculacions posteriors a la data indicada donarem la talla estàndard corresponent a l'edat de 

l’alumne. Un cop donada la samarreta no es podrà fer cap canvi de talla. 
 

DESCOMPTES I RETORNS. 
En el cas de comunicacions d’anul·lacions d’inscripcions, sempre que siguin notificades abans de l’1 de juny, es retornarà 

l’import abonat com a reserva. Per comunicacions posteriors a aquesta data, o en no assistències a qualsevol servei, no es 

retorna cap import. 
 

SERVEIS ESPORÀDICS. 
Els alumnes que vulguin fer menjadors, acollides, ludoteques, serveis de tarda, etc. de forma esporàdica poden pagar en efectiu 

l’import a primera hora del matí a la directora del casal: 

 1 dia Acollida matinal de 7.30 a 9.00    4,50 €  1 dia Acollida matinal de 8.00 a 9.00  3,00 € 
 1 dia Acollida tarda de 17.00 a 18.00   3,00 €  1 dia servei de menjador de13.00 a 15.00 7,00 € 

 1 dia servei de menjador 13.00 a 17.00 10,00 €  1 dia servei tarda de 15.00 a 17.00  4,00 € 
 

Una nit al casal. 
La nit del 27 de juliol es farà l’activitat opcional de una nit al casal. Té un cost de 12,50 euros. Hauran de portar el sopar de casa. 

Es pot fer la inscripció en les dates senyalades o durant el casal fins el dia 19 de juliol de 2018. 
 

Piscina i excursions. 
Setmanalment anirem a piscina i es faran dues excursions, la setmana del 2 de juliol i la setmana del 16 de juliol. 

 

Material. 
Tot el material ha de portar marcat el nom del nen/a amb retolador permanent o amb etiquetes cosides. 

Tot el material (sobre tot els dies de piscina i excursions) ha d’anar  en una motxilla de 2 nanses per penjar a l’esquena. 
 

Material que han de portar el primer dia: 
 Alumnes de P3(o alumnes amb problemes –incontinències, etc-) una muda sencera de recanvi dintre d’una bossa de 

plàstic marcat amb el nom del nen/a.  

 Alumnes de P3, P4 i P5:  un paquet de tovalloles humides. 
 

Material que han de portar cada dia: 
 Protecció solar. Han de venir cada dia amb la protecció solar posada de casa, encara que amb posterioritat se’ls pugui 

tornar a posar.  
 Una ampolla d’aigua petita de plàstic marcat amb el nom del nen/a i l’esmorzar. 

 Una gorra. 
 

 Material que els demanarem puntualment: 
 Durant el casal es pot demanar algun tipus de material reciclable pels tallers (envasos de iogurt, ampolles, etc.)  
 El material per fer els jocs d’aigua: banyador, tovallola i xancles. 

 Opcionalment poden portar per activitats de migdia: pel·lícules de vídeo, jocs de taula, contes i llibres … 


