Menjador, extraescolars i casals
Escola Bellaterra

Bellaterra, 20 de gener de 2011

Com ja sabeu, aquest curs s’inaugura una nova setmana de
vacances d’hivern (del 7 a l’11 de març de 2011).
Perquè el casal es pugui adaptar a les necessitats de tothom,
hem pensat oferir els següents horaris:
-

De 9h a 13h (sense dinar). Preu amb iva inclòs: 82€.

-

De 9h a 15 h (amb dinar). Preu amb iva inclòs : 109€

-

De 9h a 17h (amb dinar). Preu amb iva inclòs : 145€
Als alumnes que es quedin a dinar sempre al menjador de l’escola i independentment
de l’horari escollit, se’ls

descomptarà 7,35€ (iva inclòs) en la quota del mes

d’abril 2011.

Aquesta activitat es podrà realitzar si hi ha un mínim de 20
inscrits.

Està previst organitzar 2 grups, petits i grans, i fer algunes de
les activitats següents:
Tallers de malabars, bijuteria, plastilina, manualitats...
Jocs esportius, tradicionals, d’ interior, de pati, de taula ...
Explicar contes, ballar salsa, danses tradicionals, dansa jazz ...

La 1ª setmana de febrer de 2011 (de l’1 al 4 de febrer de 9 a 10h) es farà la
preinscripció i caldrà abonar en efectiu el 50% de l’import de l’horari escollit i la resta
la 1ª setmana de març de 2011 (de l’1 al 4 de març de 9 a 10 h), quan es
formalitzarà la inscripció. No s’acceptarà cap alumne/a que no estigui al corrent de la
quota de l’AMPA ni de les quotes o menús del servei de mitja pensió i/o no aporti la
documentació sol.licitada.

CASAL D'HIVERN (7 A 11 DE MARÇ DE 2011)

HORARI
9 a 9:30

DILLUNS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

EXPLIQUEM UN
CONTE I FEM UN
BOSC

EXPLIQUEM UN
CONTE I FEM
FLORS

EXPLIQUEM UN
CONTE I FEM
PLASTILINA I ENS
FEM VESTITS

EXPLIQUEM UN
CONTE,
CONSTRUÏM
MALABARS I HI
JUGUEM

EXPLIQUEM UN
CONTE I FEM UN
COLLAGE

11:30 a
13

BALLEM SALSA

DANSES
TRADICIONALS

JOCS
PSICOMOTRIUS

BALLS DE
ROTLLANA I
D'ALTRES

13 a 15

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

15 a 16

TALLER DE
PAPIROFLEXIA

TALLER DE JOCS
DE CARTES

JOCS DE TAULA

TALLER DE
BIJUTERIA

JOCS ESPORTIUS

JOCS
PSICOMOTRIUS

JOCS DE PATI

JOCS
TRADICIONALS

9:30 a
11:30

16 a 17

Entrada

DIMARTS

GRUP: PETITS

DANSA JAZZ

TALLER DE
VENTALLS

JOCS DE PATI

CASAL D'HIVERN (7 A 11 DE MARÇ DE 2011)
HORARI
9 a 9:30

DILLUNS
Entrada

DIMARTS
Entrada

GRUP: Grans
DIMECRES
Entrada

DIJOUS
Entrada

9:30 a 10
10 a 10:30

TALLER DE DOMINO
PAPIROFLÈXIA

JOCS DEL MÓN

10:30 a 11

JOCS DE PATI
TALLER DE MALABARS

11 a 11:30
11:30 a 12
12 a 12:30

DIVENDRES
Entrada

ESPORTS EXPRES
Volei, futbol i bàsquet

JOCS DEL MÓN
TALLER D’AGULLES
D’ESTENDRE

TALLER DE JOCS
CARTES

ESPORTS EXPRES
Volei, futbol i bàsquet

JOCS TRADICIONALS

BALLEM SALSA

DINAR

DINAR

DINAR

BALLS DE ROTLLANA

JOCS DE TAULA

TALLER DE FLORS

DANSA JAZZ

12:30 a 13
13 a 14:30

DINAR

DINAR

BALLEM SALSA

JOCS ESPORTIUS

14:30 a 15
15 a 15:30

JOCS DE TAULA

15:30 a 16
16 a 16:30
16:30 a 17

TALLER DE BIJUTERIA

TALLER DE LLANA I
ROBA

TALLER DE SAL

i

Foto
INSCRIPCIÓ CASAL D’HIVERN 2011
CEIP Bellaterra
Educadors 4uatre S.L.
93 581 10 82

1. Dades nen/a: (ompliu amb majúscules i lletra clara)
Nom i cognoms______________________________________________________________
Adreça_____________________________________________________________________
Població_______________________________________C.P ._________________________
Telèfon___________________Altres telèfons ______________________________________
Data de naixement________________Curs actual______ NºSeg.Soc.___________________
Té alguna al.lèrgia? Quina?_____________________________________________________
Té alguna malaltia? Quina?_____________________________________________________
Ha de prendre algun medicament? Si és imprescindible que el prengui durant l’horari del
casal, cal que adjunteu a la fitxa una autorització signada pel pare/mare/tutors on consti el
medicament, la dosi i l’horari____________________________________________________
Observacions________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Horaris
En/na _______________________________________ participarà en el següent horaris:
 De 9 a 13 h (sense dinar). Preu: 82,00€.
 De 9 a 15 h (amb dinar). Preu: 109,00 €.
 De 9 a 17 h (amb dinar). Preu: 145,00 €.
3. Autorització del pare/mare/tutor/a.
En/na__________________________________________amb DNI________________ com a
pare/mare/tutor de _________________________________________________ l’autoritzo a
participar en les activitats del casal d’hivern de 2011 i també faig extensiva aquesta
autorització a les decisions mèdicoquirúrgiques que siguin aconsellades per un facultatiu.
Una vegada acabades les activitats l’autoritzo a anar sol/a a casa.
 Si
 No

Signatura


(continua darrera)

Les dades de carácter personal que consten en aquesta fitxa són d’ús exclusiu per a l’activitat de Casal s, segons
la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades.

Notes:
1. La falsedat d’aquestes dades o la no inclusió d’alguna observació important que pugui
afectar a la seva participació en el casal pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció.
2. Per confirmar la plaça cal portar aquesta fitxa, una fotografia del nen/a, una fotocòpia de
la cartilla de la seguretat social i una altra del carnet de vacunacions i fer efectiu el 50%
del pagament al fer la preinscripció i la resta entre l’1 i el 4 de març de 2011.
3. No es podrà inscriure cap alumne que no estigui al corrent de la quota de socis de l’AMPA
i/o de la quota de menjador.
4.

L’anul.lació de la inscripció per part de l’interessat abans de començar el Casal suposarà
la devolució d’un 75% de l’import total del torn escollit.

5.

L’organització es reserva la possibilitat de fer canvis en el darrer moment per causes
sobrevingudes, així com unificar grups d’edat en el cas que no hi hagi prou inscripcions
per fer-ne dos. Així mateix no es realitzarà aquest servei si no es compta amb un mínim
de 20 participants.

