
 ESCOLA ANNEXA J.P. - GIRONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 10 al 13 d’ abril 
Activitats: Petit casal, per període de les vacances escolars de 
Setmana Santa, on es proposarà als nens/es “Jocs Gegants”, 
tallers de Pasqua, jocs populars i pre-esportius, gimcanes i molt 
més.  
 
Modalitats i preus IVA Inclòs: 

� ACOLLIDA MATINAL, de  7’45  a  9 hores ( 8 € Iva inclòs) 
� MATÍ, de 9 a 13 hores ( 36  € Iva inclòs ) 
� MATÍ+DINAR, de 9 a 15 hores ( 66 € IVA inclòs) 
� TARDA, de 9 a 17 hores ( 78 € IVA inclòs) 

 

Participants: Nens/es nascuts els anys 2003 a 2013, ambdós 
inclosos. Mínim 15 participants per franja horària. 
 
Informació als pares: Abans de l’inici del casal rebreu el Full 
Informatiu de l’activitat, i el Pla Horari Setmanal.  
Més INFO: Coord. Lina (699.552.226) 
 

Inscripcions:  
Descarregueu-vos el full d’inscripció de la web de l’AMPA 
o demaneu per mail a:  lina@totoci.net 
Tornar el full d’inscripció omplert abans del 29 de març. 
- Per E-mail: lina@totoci.net 
- Per Fax a TOT OCI: 972 94.24.87 
- Entregar original a la coordinadora de menjador. 



 ESCOLA ANNEXA J.P. - GIRONA 

Full d’inscripció al Casal Setmana Santa 2017 
 

DADES DEL PARTICIPANT 
 
Cognoms: ____________________________________ Nom: __________________________  
 

Data Naixement: _________________ Telèfons (whatssap): ___________ /_____________  
 

E-Mail de contacte (família) : _____________________________________________________ 
 

Observacions (Escriviu totes aquelles dades sobre el vostre fill/a que creieu importants que estiguin en coneixement de 

la cuina i el monitoratge (medicacions, al·lèrgies, menús, etc...) __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORITZACIÓ PATERNA 
 
En/Na_____________________________________amb DNI,_______________ i com a____________del 
nen/a___________________________, AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les modalitats escollides a la taula de més 
avall, corresponents al CASAL de Setmana Santa 2017 a l’Escola Dr. Sobrequés , i autoritzo a TOT OCI, EDUCACIO, 
LLEURE i ESPORT SL, proveïda de CIF B17452350 a que des de la data present, i amb caràcter indefinit mentre continuïn les 
relacions comercials entre ambdues parts, que giri al número de compte especificat en aquesta autorització, tots els rebuts 
corresponents a les factures/serveis que s’originin com a conseqüència de la relació comercial entre ambdues parts, de 
conformitat amb la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament. 
 

Nom del Titular:   ________________________________________________________ 

Compte corrent:        ________   ________  ________  ____  ____________________ 

                        IBAN              entitat            oficina         dígit                      compte 
 

             OPCIONS (Encercleu el torn/s escollit/s). Del 10 al 13 d’ abril. 
 

 MODALITATS  (4 dies) 

Torn 9-13h (M) 8 € 

Torn 9-13h (M) 36 € 

Torn 9-15h (M+D) 66 € 

Torn 9-17h (M+D) 78 € 

                                                                         
Total a abonar: __________ 

 

Girona, a _______ de _________ de 2017 
Signatura, 

 
 

- La inscripció s’ha de formalitzar abans de dimecres 29 de març.  Podeu enviar la 
inscripció  per e-mail a lina@totoci.net, o per Fax a TOTOCI al 972 94.24.87 o la 
Lina coordinadora de menjador. Un cop es confirmi el nombre mínim de participants 
per la realització del casal TOTES les inscripcions rebran un missatge de text 
(whatssap), com a molt tard divendres 31 de març. 

- Mínim 15 participants per franja horària. 

- L’entrada i sortida al Casal es faran per la porta principal de l’escola. 

- Cal portar al casal roba còmode i calçat esportiu. Esmorzar i aigua. 


