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Del 26 de juny al 28 de juliol, viu un Casal interestel·lar! 
 
 

EN “HAN SOLO” ACOMPANYAT 
 

 
Als matins, de 09-13h, mitjançant l’eix d’animació de Star Wars, els infants 
podran gaudir dels jocs, les gimcanes, les excursions, les sortides al parc, els 
tallers… Tot això els portarà a descobrir altres planetes, l’estima per la natura i 
els valors de la cooperació.  
 
Han Solo ha viatjat a la Terra del futur i ens explica que està devastada. La 
gent no té res per menjar i el malvat Darth Vàter vol aprofitar aquesta 
vulnerabilitat per reclutar als humans i convertir-los en soldats del seu exèrcit 
imperial.  
 
L’única manera de retornar l’equilibri a la Terra serà acompanyant a Han Solo 
en una gran aventura per l’espai en busca dels quatre elements de la natura 
(Terra, aigua, aire i foc). Alhora, ens haurem d’entrenar i superar les proves per 
a convertir-nos en Jedis i alliberar al nostre planeta del futur de les mans de 
Darth Vàter.   
 
Ho aconseguirem? O serem capturats com a soldats de l’exèrcit imperial? 
Retornant els quatre elements a la Terra, ja en tindrem prou? 
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QUOTES SETMANALS 
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Setmanes 
-------------  
Modalitats 

7.5€ 7.5€ 7.5€ 7.5€ 7.5€ Acollida 
(08-09h) 

310€ 250€ 190€ 130€ 70€ Mati 
(09-13h) 

360€ 290€ 220€ 150€ 80€ Matí i tarda 
(09-13h / 15-
17h) 

435€ 350€ 265€ 180€ 95€ Matí i menjador  
(09-15h) 

485€ 390€ 295€ 200€ 105€ Complet 
(09-17h) 

 
A partir de la 2a set. inscrita un 5% de descompte per germà en el cost d’aquest 
 
*El divendres 28 de juliol no hi haurà servei de tarda 
 
 
Altres serveis 
 

● Acollida: de 08h a 09h amb racons pels infants que matinen. Preu esporàdic: 3€ 
 

● Menjador: de 13h a 15h: servei de menjador amb cuina pròpia i racons. Preu 
esporàdic: 7€ 

 
● Tardes: de 15h a 17h amb activitats com Creart, Universal News, Masterchef, 

Ludoteca, Cinema… Activitats disteses i divertides! Preu esporàdic: 5€ 
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INCRIPCIÓ 
 

1. Preinscripció: Del 27 al 31 de març de 2017. Entregar la butlleta d'inscripció 
degudament emplenada, amb la documentació que es demana adjuntada. 
S'entregarà al despatx de l'AMPA de 16,30 a 17,30h. No s'acceptarà cap butlleta 
fora de termini.  

 
2. Atorgament places: fins el 07 d’abril: mitjançant e-mail (en cas que algú no 

disposi de correu electrònic, se li comunicarà via telefònica). 
 

3. Reunió famílies inscrites al Juny (dia per confirmar; comunicarem via 
electrònica). 

 

PER A COMPLETAR LA INSCRIPCIÓ 

● Per completar la inscripció haureu d'adjuntar:  

  -la fotocòpia del carnet de la Seguretat Social de l’infant.  

  -la fotocòpia del Carnet de Vacunes de l’infant.  

  -fotografia carnet de l’infant.  

● En cas que l'infant pateixi alguna al·lèrgia o intolerància caldrà presentar amb 

el full d'inscripció les certificacions mèdiques pertinents.  
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FORMES DE PAGAMENT 

1) Primer pagament del 30% del cost total dels serveis demanats. Del 18/04 al 21/04  
2) Segon pagament del 40%. del cost total dels serveis demanats. Del 08/05 al 12/05: 
3) Tercer pagament del 30%. del cost total dels serveis demanats. Del 05/06 al 09/06: 
 
Tots els pagaments s'abonaran per tramitació bancària al número de compte d’Escola 
Saludable:  ES4600810565110001514957 especificant nom i cognoms de l'INFANT i 
entregant el resguard al despatx de l’AFA o al correu electrònic (escàner, foto…).  
 
Les famílies que no facin efectiu algun dels pagaments dins els períodes estipulats, 
perdran la plaça atorgada en benefici del següent de la llista d'espera.  
 
En cas de baixa, total o parcial del servei, es retornarà com a màxim el 70% de l'import 
total de l'activitat si la baixa s'ha efectuat 10 dies abans de la mateixa. Passat aquest 
límit només es retornarà el 70% de l'import en cas de malaltia justificada amb certificat 
mèdic. 
 
AJUTS PEL CASAL (5 PLACES) 
 

Si per motius socioeconòmics no pots fer front al cost del casal, marca la 
casella «ajut per al casal, sol·licitud de beca» que trobaràs al full d'inscripció i 
explica'ns els motius. Cada sol·licitud d'ajut serà valorada conjuntament amb l'equip 
directiu del centre, l'AFA i l'equip d’Escola Saludable. Posteriorment es farà una 
entrevista amb la família sol·licitant. L'atorgament de la plaça no suposa la gratuïtat del 
casal sinó que de manera consensuada es buscaran fórmules de solidaritat perquè 
cap infant en quedi exclòs. 
 
SISTEMA DE PUNTS PER GARANTIR L’EQUITAT DELS GRUPS 
 

● Escola Sant Josep el Pi: +1 punt 

● Modalitat (Matí, Menjador i Tarda): fins a un màxim de +3 punts 

● Setmanes: fins a un màxim de +5 punts 

Total punts: +9 punts 

Criteris de desempat:  

Criteris subjectius per raons pedagògiques. 
-quantitatius: repetició 
-qualitatius: curs, germà, etc. 
-organitzatius   
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HORARI GENERAL 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 
9-10h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Excursió Esmorzar 

10-11,30h Gimcana 
(infantil)  
---------- 
Taller 

(primària 

Piscina  
Jocs d'aigua

(infantil) 
 

---------- 
 

Parc 
(primària) 

 
Parc 

(infantil) 
 

---------- 
 

Jocs d’aigua
(primària) 

11,30-13h Taller 
(infantil) 
---------- 

Gimcana 
(primària) 

13-15h Dinar Dinar Dinar Dinar 
15-17h Creart 

(infantil) 
---------- 
Cinema 

(primària) 

Cinema 
(infantil) 
---------- 
Creart 

(primària) 

Ludoteca 
(infantil) 
---------- 
Piscina 
Petita 

(primària) 

Piscina 
petita 

(infantil) 
---------- 

Universal 
News 

(primària) 
 

COMUNICACIÓ  

-Telèfon: 644.489.841 (actiu durant el casal) 

-E-mail: casal.esjep@escolasaludable.cat  

 




