Casals de Setmana Santa 2018
L’Associació SAEC us presentem les diferents activitats i grups que hi haurà als Casals de Setmana
Santa. Al full d’inscripció hi ha el fil conductor a treballar.

Quins dies? 26-27-28-29 de març del 2018
Quin preu té ?
(socis AMPA / No socis)

REUS 4 DIES

PREUS PER DIA

(socis i no socis)

a) 9.00 - 17.00. Dinar i berenar

88 € / 91 €

28 €

b) 9.00 - 15.00.

70 € / 73 €

21 €

50 €/ 53 €

15 €

2,00 €/dia

2,00 €/dia

Dinar

c) 9.00 - 14.00
Servei Acollida

Dades de matriculació ?
Inici inscripcions: divendres 23 de febrer de 2018
Final inscripcions: dimarts 20 de març de 2018
Per poder portar a terme els casals caldrà que hagi un mínim de 40 participants. El dia 20 de març
us enviarem un email.
La inscripció també es pot fer per dies alterns.

Com podem realitzar la matrícula ?
Horari presencial de dilluns a divendres de 16:15 a 18:30. Podeu fer l’abonament en metàl·lic.
També podeu utilitzar aquests dos mitjans:
Per email: associacio.saec@gmail.com ( rebreu un email de resposta )
Deixar la documentació ( dins d’un sobre )a la bústia d’extraescolars que està ubicada a la
secretaria de l’escola de 9:00 a 16:15 hores.

Documents ?
-

El full d’inscripció omplert ( amb totes les dades ) amb fotocòpia del DNI del pare o mare
que signa la inscripció + fotocòpia de la targeta sanitària ( guardem les dels anys anteriors )
+ resguard de l’ingrés.

-

Realitzar ingrés de la totalitat o bé del 50% al número de compte:
ES91 01828192120201527807 del BBVA.

-

Autorització per poder donar DALSY o EPIRETAL. ( Optatiu. mirar normativa ).

-

En cas de baixa s’ha d’avisar abans del dia 19 de març, enviant un email. Sempre responem i
retornem el 100% del que s’ha abonat.

Casals de Setmana Santa 2018
Informacions a tenir en compte
Alhora de recollir al vostre fill/a és molt important que aviseu si el recull una altra persona que no
sigui el pare, la mare o el tutor legal. Podeu trucar per telèfon 696001875 o bé enviant un watsap.
En cas de que marxi sol, caldrà que ens porteu una autorització on consti el nom del tutor legal, el
seu DNI, el nom i cognom del participant i que estigui signat.
Si necessiteu ampliar horaris (esporàdics), caldrà comunicar-ho a primera hora del matí.
Si voleu ampliar algun dia del casal, cal consultar disponibilitat a la coordinadora ( Núria ).

Malalties
 Si un/a alumne/a es troba malament, es truca a la família per informar-la, segons l’estat del
nen/a caldrà venir a buscar-lo.
 Si hem de donar medicament caldrà que ens portin una recepta o informe del metge amb la
pauta i el nom del medicament i l’autorització del pare o mare per administrar la medicació.
 Sense aquests documents no es podrà administrar cap tipus de medicació a l’alumnat.
 Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament i no podrà assistir als
casals.
 Es important fer un seguiment/tractament de polls o llémenes.

Accidents
 Si un nen/a pren mal i cal traslladar-lo per rebre atenció mèdica, es trucarà a la família per
quedar d’acord amb l’actuació a seguir. Si es tracta d’una urgència, se’l traslladarà al centre
hospitalari més proper i simultàniament es localitzarà la família. Per seguretat, el trasllat es
realitzarà en taxi o amb ambulància, depenen de la gravetat.

Si voleu més informació: 696.001.875 Núria Toledano o bé al 93.58920.99 Atenció de
16.30 a 18:30, també ens podeu enviar un email a associació.saec@gmail.es.

