
 

Del 25  de juny al 27 de juliol, fes rodar el temps! 
 

 

Martina McFly I LA MÀQUINA DEL TEMPS 
 

 
La societat secreta Timeless, amb l’ajuda del Dr.Flipy, ha construït una màquina del temps per               
viatjar d’època en època i robar les cinc essències de la història. Aquestes, protegides pels               
guardians de les essències, són allò més característic de cada època. Amb les 5 essències,               
Timeless pot canviar els esdeveniments de la història, i fer-se amb el poder del present.  
 
Per sort, el Dr.Flipy es penedeix d’haver-los ajudat, així que ha decidit fer una rèplica de la                 
màquina del temps i demanar ajuda a Martina McFly per recuperar les cinc essències i               
tornar-les als seus guardians. Així doncs, els acompanyarem en el viatge a les diferents              
èpoques històriques fent front a Timeless per tal que no obtingui el control de la història.  
 
Passarem per la prehistòria, l’edat antiga, l’època medieval, l’època moderna, i, per últim,             
anirem al passat més immediat. Només així podrem alliberar la història i la humanitat de les                
mans de Timeless. De ben segur que durant el viatge ens trobarem antigues amistats que ens                
ajudaran en aquesta missió... 
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QUOTES SETMANALS 
 

Setmanes 
------------- 
Modalitats 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5* 

Acollida 
(08-09h) 

7.6€ 7.6€ 7.6€ 7.6€ 7.6€ 

Mati 
(09-13h) 

71€ 132€ 192€ 253€ 314€ 

Matí i tarda 
(09-13h / 
15-17h) 

81€ 152€ 223€ 293€ 364€ 

Matí i menjador  
(09-15h) 

96€ 182€ 268€ 354€ 440€ 

Complet 
(09-17h) 

106€ 202€ 299€ 395€ 491€ 

 
A partir de la 2a set. inscrita un 5% de descompte per germà en el cost d’aquest 
 
*El divendres 27 de juliol no hi haurà servei de tarda; l’horari del casal serà fins les 
15h.  
 
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, Tic-tac News, Masterchef, 

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

1. Preinscripció: Del 19 al 22 de març (divendres 23 no es recolliran            
inscripcions). Entregar la butlleta d'inscripció degudament emplenada, amb la         
documentació que s’especifica adjuntada. S'entregarà al despatx de l'AFA de          
16,30 a 17,30h.  

 
2. Atorgament places: fins el 10 d’abril. Es comunicarà mitjançant e-mail (en cas            

que algú no disposi de correu electrònic, s’avisarà via telefònica). 
 

3. Segona reunió de famílies inscrites. Serà durant el mes de juny (dia per             
confirmar; comunicarem via electrònica/telefònica). 

 

PER A COMPLETAR LA INSCRIPCIÓ 

● Per tal de completar i validar la inscripció s’hi haurà 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.  

● En cas que l'infant hagi de prendre alguna medicació de forma regular o             

puntual, ens l'haureu de facilitar junt amb la vostra autorització i la prescripció             

mèdica.  

 

 
 
No s'acceptarà cap butlleta que no tingui la documentació adjunta ni           
aquelles entregades fora de termini.  
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FORMES DE PAGAMENT 

1) Primer pagament del 30% del cost total dels serveis demanats. Del 16/04 al 20/04  
2) Segon pagament del 40%. del cost total dels serveis demanats. Del 07/05 al 11/05: 
3) Tercer pagament del 30%. del cost total dels serveis demanats. Del 04/06 al 08/06: 
 
Tots els pagaments s'abonaran per tramitació bancària al nº de compte d’Escola            
Saludable: ES46 0081 0565 1100 0151 4957 (Banc Sabadell) especificant nom i            
cognoms de l'INFANT i entregant el resguard al despatx de l’AFA o per correu              
electrònic (casal.esjep@escolasaludable.cat).  
 
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. 
 
SISTEMA DE PUNTS PER GARANTIR L’EQUITAT DELS GRUPS 
 
Degut a l’espai de l’escola, es limiten les places del casal a 100 infants per setmana.  
 

● 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. 

- qualitatius: curs, germà, etc. 
- quantitatius: repetició 
- organitzatius  

 
 
COMUNICACIÓ  

-Telèfon: 644.489.841 (Abans del casal: 09-12.30h / Durant el casal: 08-17.30h). 
 
-E-mail: casal.esjep@escolasaludable.cat (si no us arriba cap correu electrònic,         
siusplau, comproveu la carpeta de “correu brossa”).  
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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 

10-11,30
h 

Gimcana 
(infantil)  

---------- 

Taller 
(primària 

Piscina  

Jocs d'aigua 

(infantil) 

 

---------- 

 

Parc 

(primària) 

 

Parc 

(infantil) 

 

---------- 

 

Jocs d’aigua 

(primària) 

11,30-13
h 

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) 

---------- 

Tic-Tac News 

(primària) 

ATENCIÓ!!!  
*25-29 juny. DIMECRES: Infantil i primària jocs d’aigua. DIVENDRES: Infantil i primària parc. 
*16-20 juliol: DIMECRES: Infantil i primària parc. DIVENDRES: Infantil i primària jocs d’aigua.  
 

Excursions: 

28/06: Parc de l’Oreneta 05/07: Torre de Collserola 12/07: Delta del Llobregat 

19/07: Can Coll-Font de  
St.Pau 

26/07: Turó Can Mates 
(infantil) 

26/07: Acampada Gualba 
(primària) 
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