És una proposta lúdica i refrescant per nens i nenes de 3 a 12 anys,
per gaudir de l'estiu a Bell-lloc d’Urgell , que pretén esdevenir una
alternativa engrescadora en el lleure dels infants i un espai per la
construcció de relacions, per a l’experimentació, la creació i la
diversió.
Els seus

Com a novetat:
Conjuntament amb l’AMPA hem cregut convenient oferir el servei de
menjador durant l’època de vacances d’estiu (menys l’agost) pels nens i
nenes del casal.
-

pagament dels “bons de 5 dies” d’aquest servei s’ha de realitzar

objectius són:

- Afavorir el desenvolupament integral de l’infant.

mitjançant el compte d’aquesta entitat.
-

- Fomentar i desenvolupar valors de participació, cooperació,
solidaritat i respecte envers als altres i al nostre entorn.
- Apropar a l’infant al seu entorn més immediat, fent-lo
coneixedor i partícip de tot allò que l’envolta.
- Cursets de natació. (en funció del torn d’edat)

"EL NEN O LA NENA SÓN ELS ÚNICS I ELS
AUTÈNTICS PROTAGONISTES DEL CASAL”
Nens i nenes de 3 a 12 anys

Per utilitzar el servei de menjador, s’hauria de notificar a la
directora del casal com a màxim el divendres anterior a la

- Potenciar i estimular les relacions personals mitjançant el
desenvolupament de les activitats en grup i la convivència diària.

Aquest servei el gestionarà directament l’AMPA i per tant el

setmana d’estada del nen o la nena al casal.
-

El preu del servei de menjador és de 6 € dia i inclou el menjar
realitzat per la cuinera de l’AMPA i les monitores de menjador.

-

Per donar el servei de menjador, és necessari tenir un mínim de
nens i nenes.

-

Contacte AMPA: amparamonfarrerons@gmail.com

Inscripcions a l’Ajuntament fins el dilluns 20 de juny
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de
l’Ajuntament ES37 2100 0522 80 0200034816 o pagament amb targeta
a les oficines.
* Recordeu que heu de portar fotocòpia de la targeta sanitària i del llibre de vacunes
* Les possibles excursions es pagaran a part
* Els nens amb intoleràncies alimentàries o al·lèrgies han de dur el full del metge

MENJADOR ESCOLAR
JUNY, JULIOL i SETEMBRE

HORARIS:
DE DILLUNS A DIVENDRES ( menys dies festius)
- de 9;00h. a 13;00h.
- Amb la possibilitat de portar-los a les 8;30h
- Els que es queden al menjador, fins les 15 h.

Tot l’estiu:
270 € 1 nen/nena
240 € 2 nens/nenes
220 € 3 o més nens/nenes
A la setmana:
32 € 1 nen/nena
29 € 2 nens/nenes
27 € 3 o més nens/nenes

Organitza:

Col·laboració Especial:

Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
de l’Escola Ramon Farrerons

Del 27 de Juny al 9 de setembre

CASAL D’ESTIU 2016
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms
Curs:
Nom del pare o mare:
Cognoms:
Direcció:
Població:
Còdi Postal:

Província:

e-mail:
Tfns. Contacte:
MATRÍCULA1:
 Inscripció General 1 nen/nena
 Inscripció General 2 nens/nenes
 Inscripció General 3 nens/nens o més

 Inscripció Parcial 1 nen/nena
 Inscripció Parcial 2 nens/nenes
 Inscripció Parcial 3 nens/nens o més

Vols que el teu fill/a faci l’hora dels deures?:
El teu fill/a es quedarà al menjador?:

270 €
240 €
220 €
32 € la setmana normal
29€ x 2 a setmana normal
27 € x 3 o més la setmana

Si
Si

Signatura pare o mare, tutor o tutora

1

El preu de la matrícula inclou el material didàctic i pràctic.

No
No

Juny 27 al 1 de Juliol
Juliol 4 al 8
Juliol 11 al 15
Juliol 18 al 22
Juliol 25 al 29
Agost 1 al 5
Agost 8 al 12
Agost 16 al 19
Agost 22 al 26
Agost 29 al 2 Setembre
Setembre 5 al 9

NOTES:

CURSETS DE NATACIÓ:
del 4 al 15 de juliol (P-3 i P-4)
del 18 al 29 de juliol (P-5 i 1er)
del 1 al 12 d’agost (2n, 3er, ....)
del 16 al 26 d’agost (P-2)

FITXA SANITÀRIA
NOM I COGNOMS DEL NEN/A : __________________________________________________
NÚMERO DE LA TARJA SANITÀRIADEL NEN/A: __________________________________
ALTRES TIPUS D'ASSEGURANCES ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ES MAREJA AMB FACILITAT ? _________

AL CAMINAR ES CANSA AVIAT ? _________

MALATIES MES FREQÜENTS (faringitis, refredats, angines, mal de queixal, indigestió,
estrenyiment, reumatisme infantil, bronquitis, enuresis nocturna) _________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PATEIX SOVINT HEMORRÀGIES ? _____________
PATEIX DEL COR ? _______________
PATEIX CONVULSIONS ? ___________________
PATEIX ALÉRGIES D'ALGUNA MENA ? _____________________________________________
PREN ALGUN MEDICAMENT ESPECIAL ? ______QUIN ? ______________________________
ADMINISTRACIÓ _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ALTRES OBSERVACIONS QUE CALGUI FER CONSTAR: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

PERMÍS D’IMATGE
Nom_________________________________________________________________________amb
DNI:.___________________________________________________ com a pare, mare o tutor del
nen/a ___________________________________________________________________________
AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats del Casal o sortides organitzades pel Casal d’Estiu de Bell·lloc d’Urgell.
Signatura i data

AUTORITZACIÓ DELS PARES O TUTORS

En _________________________________________________ amb D.N.I. núm. _____________
actuant en qualitat de _________________________autoritza a _____________________________
perquè participi al casal d'estiu del dia ________al dia________ en les condicions establertes, i fa
extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en
cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.

Bell·lloc d’Urgell ,

de

del 2016

IMPORTANT:
1. Cal fer la inscripció abans d'acabar els terminis indicats, presentant tota la documentació
sol·licitada una setmana abans de l'inici del casal
2. El preu de la inscripció inclou les despeses per a monitors, l'assegurança i el material (LES
EXCURSIONS ES PAGUEN A PART)
3. En cas d'anul·lacions, només es retornarà l'import total de la inscripció avisant amb més de 5
dies d'antelació a l'inici de l'activitat, i el 75% de l'import fins a l'inici d'aquesta.
4. Un cop començada l'activitat, no es podrà fer cap devolució de l'import de la inscripció.
5. Qualsevol altre causa no contemplada en la present normativa, serà resolta per l'Ajuntament
6. La signatura de la present sol·licitud, implica la acceptació total de la present normativa.
Signatura

