
 

 
  

 
CATSchool Services S.L. tractarà les dades personals d’aquesta sol·licitud exclusivament per gestionar el casal d’estiu CLOWNWAY 2018.  
*CATSchool es reserva el dret d’anul·lar el Casal d’estiu si no arriba al mínim de participants o de canviar les activitats per motius d’organització, tècnics o 
meteorològic. 

 

CLOWNWAY 

INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2018 
 

DADES INFANT 

 

COGNOMS:_____________________________________________  NOM:________________________ 

DATA NAIXEMENT:______________CURS:______ ESCOLA:______________POBLACIÓ______________ 

ADREÇA:___________________________________NÚMERO:_____PIS:____PORTA:____C.P.:_______ 

TELÈFON: ________________ / _________________ A/e:_____________ TALLA  SAMARRETA:______ 

En cas de voler una segona samarreta, cal marcar aquesta casella       i pagar l’import de 5 euros el primer 

dia de casal. 

 

AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA/REPRESENTANT LEGAL 

 

_________________________________(NOM DEL PARE/MARE/TUTOR), amb DNI__________________ 

autoritzo que el/la menor inscrit/a assisteixi al Casal d’estiu i participi de les activitats complementàries 

que es realitzaran, incloent les sortides dins i fora del municipi.  

 

• Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a a les hores de sortida predeterminades. Sí       No         

 

• Autoritzo al meu fill/a a ser recollit durant les hores establertes per: (NOM, COGNOM, DNI i Relació familiar) 

_____________  ______________________  _________________________  ____________________ 

_____________  ______________________  _________________________  ____________________ 

 

• Durant el casal sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions de les activitats i autoritzo 

expressament les persones organitzadores del casal perquè en facin ús per a la seva difusió, 

transformació i reproducció.      Sí         No 

 

FITXA DE SALUT 

 

Sap nedar?   Sí       No        Pateix hemorràgies nasals?  Sí        No  

Es cansa molt aviat a les excursions?   Si      No           Es mareja amb facilitat?   Sí        No   

Pren algun medicament habitualment? Sí        No       Quin?  __________________________________ 

És al·lèrgic/a?  Sí       No        A què?  _____________________________________________________ 

Signatura i DNI, 

 

_________________________a _____ d  _____________  del 2018 
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CLOWNWAY 

 

MARQUEU AMB UNA CREU A L’HORARI I ITINERARI QUE VOLEU: 

SETMANA 
Acollida 

Matí 

Opció A 

(9 a 13:30h) 

Opció B 

(9 a 16:30h) 

Acollida  

(16:30 a 17h) 
(*) 

ITINERARI 

(Primària) 

25 al 29 de 

juny 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

    MINIXEF 

ESPORTIU 

ANGLÈS 

2 al 5 de juliol 

CRAM 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

   
Suplement 

de 5 euros 

MINIXEF 

ESPORTIU 

ANGLÈS 

9 al 13 de 

juliol 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

    MINIXEF 

ESPORTIU 

ANGLÈS 

16 al 20 de 

juliol 

NATURPARK 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

   
Suplement 

de 5 euros 

MINIXEF 

ESPORTIU 

ANGLÈS 

23 al 27 de 

juliol 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

    MINIXEF 

ESPORTIU 

ANGLÈS 

30 juliol al 3 

agost 

BASSA SANT OLEGUER 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

   
Suplement 

de 5 euros 

MINIXEF 

ESPORTIU 

ANGLÈS 

27 al 

31d’agost 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

     

3 al 7 de 

setembre 

PLATJA 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

   
Suplement 

de 5 euros 

10 de 

setembre 

    7:30 a 9h 

    8 a 9h 

    

Recordem que els infants que durant els curs 2017-2018 han cursat P3, P4 i P5 realitzen L’ITINERARI INFANTIL. 

Els infants de primària que fan quatre o més setmanes poden realitzar un canvi d’itinerari, s’ha de marcar en aquesta taula. 

(*) En cas NOMÉS inscriure’s una setmana i aquesta tingui excursió fora del municipi, hi haurà un suplement de 5€.  

FORMA DE PAGAMENT (ABANS del 25 de MAIG del 2018) 

Transferència bancaria ES04 2038 9224 3360 0016 4165  CONCEPTE: CASAL ESTIU 2018 Nom infant 

Caldrà enviar el rebut del comprovant per correu electrònic a: lleure.catschool@gmail.com 

DOMICILIACIÓ BANCARIA: ES _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   

Pagament ÚNIC (data 12 al 25 de Maig) 

PAGAMENT EN EFECTIU/TARGETA -> Dilluns a divendres a la coordinadora del Servei de menjador en 

horari de 10:30 a 11:30h. I posarem a disposició de les famílies dues tardes per realitzar pagament. 

 

NOTIFICO  que vull fer el pagament fraccionat (Pagament del 50% el dia de la inscripció i l’altre 50% entre el 25 de 

maig i 11 de juny)   Sí       No 

 
Signatura i DNI, 

_________________________a _____ d  _____________  del 2018 
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CLOWNWAY 

QUÈ CAL PRESENTAR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ (data límit 25 maig) 

 

1. Full inscripció omplert. 

2. Fotocopia DNI mare/pare/tutor. 

3. Fotocopia Carnet de vacunes del infant. 

4. Fotocopia targeta sanitària del infant. 

5. Pagament 

▪ Si la forma de pagament ha esta per transferència; cal dur el rebut del 

comprovant de pagament realitzat. 

Les famílies que ho desitgin, també podran fraccionar el pagament: 

• 1r pagament 50% del import en el moment d’inscriure’s. 

• 2n pagament 50% del import abans del 11 de juny. 

 

ON ES POT PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ? 

 

• Presencialment: a la coordinadora del servei de menjador (Mari Carmen) 

• Presencialment: a consergeria de l’escola Josep Maria Madorell. 

• Electrònicament: enviant un correu electrònic a: lleure.catschool@gmail.com 

 

REUNIÓ INICI DEL CASAL 

 

Es realitzarà el dimarts 5 de juny a les 18h. (Hi haurà servei d’acollida) 

 

INDICACIONS PER OMPLIR LA INSCRIPCIÓ 

• Els infants poden escollir l’itinerari que volen, però cal que aquest sigui el 

mateix durant el període escollit. Quan els infants estan inscrits un mínim de 4 
setmanes podran canviar d’itinerari. 

Exemple: Si el vostre fill està apuntat 4 setmanes, aquest podria fer 2 
setmanes itinerari anglès i 2 setmanes itinerari esport.  

Exemple 2: Si el vostre fill només està inscrit 3 setmanes, haurà de realitzar el 
mateix itinerari 

• Preguntes freqüents: 

o Si la nostra filla està inscrita a un itinerari i no li agrada, es pot canviar? 
Existeix la possibilitat de canvi sempre que hi hagi places lliures en 

l’itinerari de canvi. 
o Es poden quedar a dinar de manera puntual? Si, cal avisar el més aviat 

possible i es podrà pagar en el mateix centre (efectiu/targeta). 

 

mailto:lleure.catschool@gmail.com
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CLOWNWAY 

TAULA PREUS 
 

Alumnes Escola J.M. Madorell i Pont de la Cadena 

  

Alumnes d’altres escoles 

 

   

 


