
Informació i Inscripcions: 
COMUNITAT EDUCATIVA de Gaspar de Portolà 
Carrer Escoles s/n. 25600 Balaguer ( Lleida ) 
Telèfon de contacte:973445834/679629256 
                                /630788933                             
E-mail: coloniesgaspar@gmail.com                                                                           

Feu efectiu el pagament a través del número de compte de “Banc Sabadell”: 

    0081-0106-64-0006555766 

 El termini d’inscripció serà del 17 d’abril al 31 de maig de 2019 per tal que els moni- 
tors i monitores puguin preparar i preveure les activitats del casal. 

 
 Les sol·licituds s'admetran per rigorós ordre d'inscripció i aquestes no es poden fer 

per correu ni fax. Un cop feta la reserva no es tornaran els diners, tret que sigui per 
un motiu justificable: malaltia o defunció d’un familiar proper i acompanyats d’un justi- 
ficant mèdic en cas de malaltia. 

 Les inscripcions s’hauran de portar ben omplertes durant el termini marcat i diposi- 
tar-les a la bústia de l’AMPA en un sobre tancat amb el nom del nen/a inscrit/a i 
juntament amb el resguard de pagament corresponent. 

 
 Un cop feta la inscripció, per tal que aquesta sigui vàlida, caldrà fer l’ingrés correspo- 

nent a l'esmentat compte corrent. 

 En fer l'ingrés cal posar: ORDENANT: NOM I COGNOM DE L'INFANT 
CONCEPTE: CASAL GASPAR 2019 

 IMPORTANT: No es realitzarà la setmana de casal , si no hi ha un mínim de 8 inscrip- 
cions. En aquest supòsit es tornarien els diners corresponents. 

 
 DESCOMPTES: Si una família, s’inscriu a les 8 setmanes de casal, gaudirà d’una setma- 

na de gratuïtat i haurà d’abonar el preu corresponent a 7 setmanes.  
 

 SERVEI DE MENJADOR : Hi haurà servei de menjador. El servei serà de 14:00 a 
15:00 hores. Hi haurà d’haver un mínim de 3 infants per poder realitzar el servei. Es 
podrà fer us esporàdicament amb un dia d’antelació i es pagarà directament als 
monitors/es del casal d’estiu. Aquest any el servei del menjador tindrà un preu de 2€ i 
els infants interessats hauran de portar el dinar de casa.  

 
 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: El servei d’acollida matinal, es farà de 8:00 a 9:00 i 

tindrà un preu de 2€ al dia. Hi ha d’haver un mínim de 3 nens/es per a que es realitzi 
aquest servei. Es podrà fer us esporàdicament o setmanalment amb previ avís als 
monitors/es. Es pagarà directament als monitors/es del casal d’estiu. 

 
 SAMARRETA: S’obtindrà la samarreta del CASAL D’ESTIU 2019, sempre i quan s’hagi 

fet la inscripció dins del període de temps indicat anteriorment. 
 

Amb la col·laboració i suport de: 

 Escola GASPAR DE PORTOLÀ  

 

  
ON ?: Escola GASPAR DE PORTOLÀ     

QUINS Dies ? Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019 de 9:00 a 14:00h. i 
del 19 d’agost al 6 de setembre de 2019 

Qui pot venir ? 
 Alumnat de nova incorporació al centre (pagant 3’5€ per l’assegurança) 

 Alumnat de P-3 fins a 6è de primària SOCIS de l’AMPA 

 Els alumnat de P-3 fins a 6è de primària NO SOCIS de l’AMPA 

 

 

Les famílies interessades en el casal d'estiu hauran de recollir la butlleta 
d'inscripció a la secretaria/ consergeria de l'escola o bé descarregar-la al 

web de l’escola: www.agora.xtec.cat/escgaspardeportola/  
bloc de l’esplai: http://ce-gaspardeportola.blogspot.com.es 

Preus per 
fill/a 

  
55€ 

95€ 

135€ 

175€ 

215€ 

255€ 

295€ 

295€ 

1a setmana: del 25 al 28 de juny  

2a setmana: del 1 al 5 de juliol  

3a setmana: del 8 al 12 de juliol  

4a setmana: del 15 al 19 de juliol 

5a setmana: del 22 al 26 de juliol  

6a setmana: del 19 al 23  d’agost 

7a setmana: del 26 al 30 d’agost 

8a setmana: del 2 al 6 de setembre 

Vola 
i apunta’t 

al casal!! 

Juny 
Juliol 

setembre 

setmanes 
DE CASAL 

TORNS 
Preus 

setmanes 
  

1 setmana: 

2 setmanes: 

3 setmanes: 

4 setmanes: 

5 setmanes: 

6 setmanes: 

7 setmanes: 

8 setmanes 

mailto:coloniesgaspar@gmail.com
http://ce-gaspardeportola.blogspot.com.es/


Per les excursions: Per la piscina: Material pel casal:  

QuÈ cal portar al Casal d’Estiu? 
 

 Escola Gaspar de portolÀ  
   

 
                                                                                                         
 
 
 
 
El casal 
A l'estiu, com darreres activitats del curs, s’organitzarà el casal d’estiu per als 
nens i nenes de l’escola Gaspar de Portolà. El Casal d’estiu de l’escola  Gaspar de 
Portolà és promogut per l’A.M.P.A. de l’escola i aplega infants per a viure el 
temps lliure d'una forma diferent. Comptem amb un equip de monitors i 
monitores titulades que vol transmetre valors i actituds per tal que l’infant 
desenvolupi les seves capacitats tot promovent el lleure. 

Les activitats 
Realitzem excursions, tallers, gimcanes, activitats aquàtiques, obres de 
teatre, música, jocs i molta diversió durant cada matí del mes de juny i 
juliol. Són dies que s'aprofiten al màxim per a continuar la tasca educativa 
feta durant el curs i per compartir el lleure amb altres companys i compa- 
nyes de l’escola. Una proposta educativa de lleure per a infants de P-3 a 6è 
de primària per gaudir de les vacances escolars en un entorn proper i de 
manera divertida. 

(1 per setmana) 

Motxilla de 2 nanses 
Cantimplora 

Gorra 
Crema solar 
Esmorzar 

Calçat esportiu còmo- 
de. 

 

(dimarts i dijous) 

Motxilla 
Xancletes 
Banyador 
Tovallola 

Crema solar 
Gorra 

 

(a diari, excepte dia d’excursions) 

Motxilla 
Xancletes 
Banyador 
Tovallola 

Gorra 
1 muda de recanvi 

Crema solar 

 

HORARI: 
Els infants entraran a les 9:00h del matí fins a les 14:00h de la tarda. En 
cas que els vingueu a buscar abans, cal avisar als monitors i monitores del 
Casal. Hi haurà servei menjador de 14:00h a 15:00h pels nens i nenes que ho 
demanin i servei d’acollida matinal de 8:00h a 9:00h. 

El dia que es vagi d’excursió, els monitors/es avisaran prèviament amb una 
circular detallada. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Que inclou el preu del Casal d’Estiu?                                                               
  

 Assegurança 

 Material pels tallers 

 Material esportiu 

 Gratificacions monitors/es 

 Entrada a la piscina. 

 Transport 

 Queviures diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encara no us 
heu decidit? 

S’HA D’ENTREGAR AL MOMENT DE FER LA 
 SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ: 

 Butlleta d’inscripció i fitxa Mèdica amb totes les dades 

omplertes. 

 Fotocòpia del carnet d'identitat del pare o mare. 

 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social. 

 Fotocòpia del carnet de vacunes del nen/a. 

 Fotocòpia o original del resguard del rebut bancari. 

(Els alumnes de nova incorporació al centre a P-3 
hauran de pagar la quota d’assegurança 3,5€ 
afegits a la matrícula del casal) 

 


