CASAL D’ESTIU 2021
EL CASAL DE L’ESCOLA!
DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
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HORARI

Horari acollida matí: 7:45h–9:00h
Horari matí: 9:00h–13:30 h
Horari matí + menjador: 9:00h–15:00h
Horari tot el dia: 9:00h–16:30 h
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Menjador

6,33 €/dia

Durant els dies de casal hi continua
havent servei d’acollida matinal a partir
de les 7:45h, però no hi haurà acollida
de tarda.
7:45h–9:00h...... 2’30€
8:15h–9:00h........ 1’25€

PLACES

Hi ha un total de 80 places, únicament
per a infants de l’escola.

INSCRIPCIÓ

Les inscripcions es faran per email a
secretaria@miquelmartipol.net o
en persona a la Secretaria de l’AMPA,
abans del dia 5 de juny. No s’acceptaran
inscripcions passat aquest termini.

REUNIÓ

Un cop tinguem totes les inscripcions,
es crearà una llista de difusió per
convocar-vos a una reunió informativa
telemàtica.

MESURES COVID

El casal es realitzarà complint totes les
mesures COVID19 d’higiente i seguretat
que marqui sanitat.
És obligatori l’ús de mascareta.

En el moment de la inscripció al casal passarem
un càrrec de 50€ en concepte de bestreta, la
resta es cobrarà en finalitzar el casal.
Si es presenta la inscripció i el nen/a no assisteix
al casal sense justificació, es penalitzarà amb
l’import de 20€.
Penjarem cartells informatius durant el casal per
explicar a les famílies les activitats que es faran
cada setmana. També disposarem d’una llista de
difusió de whatsapp per informacions puntuals.
Durant tot el casal la puntualitat és molt important
per tal de facilitar les tasques dels responsables del
servei, fer les activitats correctament i no alterar el
funcionament dels grups.
Tenim un telèfon per a qualsevol consulta o
incidència relacionada amb el menjador o amb el
casal: 692-632-839. Truqueu-nos i, si no us podem
atendre, deixeu-nos un missatge de whatsapp.

INSCRIPCIÓ
CASAL D’ESTIU 2021
Nom:.............................................................. Cognoms:..........................................................................
Data de naixement:........................................ Edat:.......................... Curs: .............................................
Població:........................................................ Codi postal:.......................................................................
Nom pare/tutor:................................................................................... Tel................................................
Nom mare/tutora:.................................................................................Tel………………………………….
Telèfons de contacte durant el casal (indicar nom i parentiu)
1:...............................................................................................................................................................
2:...............................................................................................................................................................
3:...............................................................................................................................................................
4:...............................................................................................................................................................
❏ Marqueu amb una creu si NO voleu rebre informació del grup de difusió del casal.
InscripcióMarqueu amb una creu
setmana
del 28 al
2 de juliol

setmana
del 5 al 9 de
juliol

setmana
del 12 al
16 de juliol

setmana
del 19 al
23 de juliol

setmana
del 26 al
30 de juliol

Acollida
de matí

Matí
Menjador
Tarda
❏ Autoritzo l’escola a fer fotos del nen/a durant els casals i a fer-les servir només per activitats
relacionades amb el funcionament del casal i la seva difusió (memòria, sessions informatives, etc.)
Informació sanitària bàsica
Té necessitats educatives especials NEE?...................................................................................
Pren algun medicament? .........................................................................................................................
Sap nedar? ......................................................... Porta ulleres?..............................................................
Es cansa molt aviat a les excursions?......................................................................................................
És al·lèrgic/a?.............................. A què?................................................................................................
Detalleu altres malalties o observacions a tenir en compte: ....................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Enganxeu una fotocòpia de la targeta

