COM FAIG LA MATRÍCULA ?
OPCIÓ 1: A l’escola de dilluns a divendres de 16:15 a 18:30.
OPCIÓ 2: Podeu deixar la documentació a la bústia
d’extraescolars que hi ha a secretaria de l’escola, de 8:30 a 18:30.
Us trucarem per telèfon per confirmar que hem rebut la
inscripció.

Una volta pel mon

OPCIÓ 3: Podeu enviar la documentació per email:
associacio.saec@gmail.com ( sempre confirmem amb un @)

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR ?*
*No donarem la inscripció per vàlida fins que no tinguem tota la
documentació.

Inscripció omplerta i autorització signada.
Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
Fotocòpia de la targeta sanitària. Guardem les d’anys
anteriors. Comprova que la tenim.
Autorització medicació: dalsy / apiretal.
50 euros de reserva, es descomptarà de l’última setmana.
Podeu fer l’ ingrés al nºde compte:
ES91—0182—8192—12—0201527807 cal presentar
resguard del banc.
Si desitgeu fer el pagament de casals més repartit només ens ho
teniu que dir i presentar una proposta.
PER MES INFORMACIÓ ENS PODEU TRUCAR A PARTIR DE LES
17:00 HORES AL 696.00.18.75 // 93.589.66.62 O BÉ ENVIAR-NOS
UN EMAIL: associacio.saec@gmail.com

P-5/ 1r / 2n
Tenim un entorn natural súper “ xulo”, fem activitats
on els nens i les nenes s’ho passen pipa, i és que un
estiu a l’escola Ferran i Clua pot ser genial.
Inscripcions del 16 D’ABRIL A L’11 DE JUNY.
Places limitades !!
DATES DE CASALS
DEL 25 DE JUNY AL 27 DE JULIOL
DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE

FIL CONDUCTOR :

Una volta pel món

TORNS I PREUS

El nostre fil conductor serà portat de la mà de dos excursionistes
molt divertits: la Nini i en Nono, aquests dos amics ens portaran
cada setmana a un continent diferent, on aprofitarem per
conèixer altres cultures: la dansa, els jocs, la cuina, els
esports...tindrem els nostres moments místics i practicarem el
ioga.
A partir d’aquest centre d’interès volem fomentar valors com el
respecte a la natura, la cooperació, el treball en equip, la
creativitat...

ACTIVITATS
IOGA
JOCS

MANUALITATS

DANSES
PISCINA CADA DIA

CUINA

JOCS D’AIGUA
ANGLÈS ( a la tarda )

PREUS SETMANA
Juny

9:00 a 14:00
60 €

9:00 a 15:00
77 €

9:00 a 17:00
96 €

No hi ha descomptes

SOCIS
NO SOCIS

JULIOL i SETEMBRE
72 €
110 €
77 €
115 €

114 €
120 €

Donem facilitat de pagaments, només heu de preguntar.
Dinar esporàdic: 10 € fins 15 hores i 12 € fins les 17:00.
Acollida de 8:00 a 9:00: 2 euros / dia.
Família nombrosa o monoparental aplicarem un dte. del 5%. si són 1 o 2
setmanes, a partir de 3 setmanes apliquem el 8%.
Socis AMPA: Per realitzar més de tres setmanes aplicarem un dte. del
8% ( Comptem la suma total dels germans, descomptes no acumulables ).
En cas de donar-se de baixa s’ha d’avisar amb 7 dies d’antelació, en cas
contrari és cobrarà la setmana corresponent.

ELS REBUTS ES PASSARAN:
Els casals de juny = 14 de juny
Les dos primeres de juliol = el 2 de juliol.
Els casals de la resta de juliol s’abonaran el 16 de juliol.
Els casals de setembre s’abonaran el 3 de setembre.

MULTIESPORT
EXPERIMENTS
SORTIDES TOTS ELS DIJOUS,TORNEM A LES 17:00 HORES

Si desitgeu fer el pagament de casals més repartit només ens ho heu de dir i
presentar una proposta.

