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Benvolgudes famílies, 

S’apropa el Nadal!! I hem organitzat un Casal de Nadal amb l’objectiu de  facilitar a les 

famílies de l’escola la conciliació entre la vida laboral i familiar. 

El termini d’inscripcions queda obert fins al dia 13 de desembre, per tal de poder 

tindre una bona organització. El període de pagament es realitzarà abans d’iniciar el 

casal (Del 16 al 20 de desembre). 

S’ofereix la possibilitat de servei de menjador amb carmanyola de casa tant als infants 

que es quedin fins a les 14h com els que es quedin fins a les 15h. Ja que l’horari en que 

es servirà el menjar serà a les 13:00h. Es farà un únic torn de vacances o la possibilitat 

d’utilitzar els bonos de casal.  

Funcionament bonos: Es poden fer servir per a qualsevol dels casals que organitza 

l’AMPA (nadal, setmana santa i estiu). Els bonos no es podran fer servir sense previ 

avís a la seva utilització amb un mínim de 2 dies d’antel·lació. En cas contrari, 

l’associació no estarà obligada a acollir al nen/-a i així portar un control rigurós de la 

ratio a complir.  

Una vegada finalitzat el plaç d’inscripció, es facilitarà a les famílies el dossier del casal i 

les activitats que és realitzarant.  

Per formalitzar les inscripcions heu de realitzar els següents passos: 

1. Omplir els formularis adjunts a la circular degudament omplerts i porta’ls al 

despatx AMPA, a la bustia o per correu electrònic. 

2. Realitzar el pagament. 

Qualsevol de les opcions que a continuació es detallen han de ser realitzades 

abans del dia 20 de desembre. 

➢ Es podrà realitzar el pagament al mateix moment de la inscripció en 

efectiu al despatx AMPA a l’horari d’atenció a les famílies.  
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➢ Realitzar la transferència de l’import total al compte bancari i portar el 

resguard per adjuntar a la inscripció. ( Es facilitarà el compte bancari a 

es persones que ho necessitin). Feu constar el nom i cognoms de 

l’alumne/-a al concepte. 

➢ Signar l’autorització de cobrament bancari que hi ha a la inscripció del 

casal.  

NO ES RESERVARÀ CAP PLAÇA SENSE TINDRE LA QUOTA PAGADA. 

Normativa per realitzar una devolució 

En cas de no poder assistir al Casal, una vegada feta la inscripció i el cobrament 

corresponent: 

- Una vegada realitzada la inscripció i finalitzat el plaç d’entrega, no es 

retornarà l’import total. L’AMPA retornarà el 65% de l’import abonat. 

- Una vegada iniciat el Casal no es farà la devolució de l’import, però es podrà fer 

servir aquest import en qualsevol dels serveis que AMPA ofereix durant el curs. 

Els germans/-es tindran un 10% de descompte. 

HORARI SERVEI SOCI  NO SOCI 

Casal de Nadal 

9-14h 

Torn únic   

23, 24, 27, 30 i 31 de Desembre // 2 i 3 de Gener 

 
49€ 

 
63€ 

9-14h Bono casal (5 dies) 45€ 60€ 

Acollida matí o tarda 

8-9h     ó     14-15h 

Servei extra a afegir. Setmanal  15€ 25€ 

9-14h Dia esporàdic 10€ 15€ 

Acollida o Menjador 

8-9h          14-15h 

Servei extra a afegir esporàdic 3€ 5€ 
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Formulari d’ INSCRIPCIÓ: (retornar a l’Ampa omplert) 

Nom i Cognoms: ______________________________________ 

Domicili: ___________________________________________ 

Curs: _________ 

Nom i Cognoms Mare: _______________________________ 

Telèfon de contacte: _________________ 

Nom i Cognoms Pare: _______________________________ 

Telèfon de contacte: _________________ 

Correu electrònic:________________________________________________________ 

Torn a escollir  (marcar amb una creu)                         

o Torn únic 
23, 24, 27, 30 i 31 de desembre. 
2, 3 i 4  de gener. 

o Bono casal. 

 

HORARI PREVIST (marqueu l’horari que farà) 

□ Acollida de 8 a 9h 

□ Casal de 9 a 14h 

□ Servei de Menjador (amb carmanyola) de 14 a 15h 

 

FORMA DE PAGAMENT 

□ En efectiu al moment de fer la inscripció. 

□ Domiciliació bancària. (Omplir la part trasera del full) 

□ Transferència bancària.  

CAIXA GUISSONA  

ES76 3140 0001 9100 1228 2200 
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AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 

De conformitat amb el que estableix la llei 16/2009 de 13 novembre autoritzo a 

l’AMPA Riu Segre a efectuar els càrrecs corresponents a les despeses del casal de 

nadal al número de compte indicat. 

 

DADES BANCARIES 

 

ES__  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Signat(el titular del compte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformitat amb el que estableix la llei 15/1999,de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
l’informem que les seves dades s’incorporaran a un fitxer del qual es responsable l’associació AMPA RIU 
SEGRE, amb la finalitat de complí i mantenir la relació contractual ,així com per a la prospecció dels nostres 
serveis. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició , dirigint-se per escrit a 
l’Associació de mares i pares del CEIP Riu Segre, Avinguda de Tortosa, 86,C.P. 25005 , Lleida 
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DADES MÈDIQUES 

Adjuntar còpia de la targeta sanitària. 

Pateix alguna malaltia? (Al·lèrgia, asma, epilèpsia, etc) 

 SI ___   NO ___ 

A què? ___________________________________________ 

Pren alguna medicació especial? 

SI ___   NO ___ 

En cas afirmatiu i en el cas que el participant requereixi el tractament durant l’activitat, 

caldrà que ens autoritzeu a administrar medicaments. 

Observacions (Indiqueu aquí aquells aspectes que calgui informar i que no hagueu vist 

tractats en les preguntes anteriors): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

En/na _____________________________________ amb DNI ___________________ 

certifica que l’infant __________________________ està protegit amb les vacunes 

assenyalades per la normativa vigent i que el seu estat de salut és:   

             Bo               

             Altre:________________________________ 

SIGNATURA del Pare/ Mare/ Tutor/a: 

 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES PELS VOLTANTS DE L’ESCOLA I DRETS D’IMATGE 
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En/Na ________________________________________ amb DNI _________________ 

(pare/mare/tutor/) de ______________________________________ 

Autoritzo a l’alumne/a a realitzar les Activitats i Sortides pel voltant de l’escola 

organitzades durant el Casal de Nadal al que està inscrit/a. 

De la mateixa manera,            autoritzo                no autoritzo a que l’alumne/a sigui 

enregistrat en imatges fotogràfiques i audiovisuals que es realitzin durant el Casal i 

utilitzar-les en els mitjans propis de l’AMPA com ara, pàgina web, facebook i altres 

publicacions. 

Signatura del pare/mare/tutor/a: 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER LA RECOLLIDA DE L’ALUMNE/A EN ABSÈNCIA DEL 
PARE/MARE/TUTOR/A 

Jo________________________________, amb DNI _______________, pare/mare de 

l’alumne_____________________________________ autoritzo el/la Sr/Sra 

__________________________________________________ (relació amb el 

nen/a____________________________________) amb DNI________________, a recollir el 

meu fill/a a la sortida de l’escola en la meva absència. 

I, perquè així consti, signo aquesta autorització. 

 

 

 

Lleida, a ____________________ de ___________ 
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