AUTORITZACIONS
Jo, ...................................com a pare/
mare / tutor de ................................
autoritzo que el meu fill/a:
Participi de les activitats del casal
d'estiu (incloses les sortides a la platja)
SI
NO
Pugui ser fotografiat i gravat durant el
casal
SI
NO
Pugui sortir sol del casal
SI
NO
Autoritzo a les següents persones que
puguin venir a recollir el meu fill/a
(indicar nom i llinatge)

FIRMA

HORARI

MATRÍCULA

Del 18 al 31 de Maig

PREUS NO SOCIS

*El pagament d'agost
es farà durant el
mes de juliol

JULIOL I AGOST
DE DILLUNS A
DIVENDRES
DE 8 A 14H

PREUS SOCIS

MES (5 dies): 170€
MES (3 dies): 155€
SEMANA: 50 €

MES (5 dies): 200€
MES (3 dies): 185€
SEMANA: 65 €
PAGAMENT A:
ES21-2100-1885-8502-0004-7902
Indicar nom i llinatges del fiet/a
D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, li
informam que les dades del seu fill/a recollits en aquest formulari
seran incorporats a un fitxer propietat i responsabilitat de Sa
Xaranga SCP, amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats
de la relació contractual entre vostè i Sa Xaranga.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/Major, 68 Es
Migjorn Gran. Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que
les seves dades, i les el seu fill/a no han estat modificades i que es
comprometen a notificar-nos qualsevol variació. Així com que
tenim consentiment per emprar les seves dades amb la finalitat de
complir el servei que vostè ha sol·licitat/contractat amb la matrícula
del seu fill/a, complint les obligacions pròpies del centre educatiu i
de lleure, entre les quals es troba l’emissió de circulars
informatives als pares i mares.

Les coses no
són el què semblen...

Més info a saxaranga@gmail.com

Organitza Ampa CEIP Francesc
d'Albranca i Sa Xaranga

PRESENTACIÓ
El Casal d'estiu és una proposta de
lleure educatiu que pretén afavorir la
conciliació familiar i laboral durant les
vacances d'estiu.
Es compleix amb la normativa
d'activitats de temps lliure, tant pel que
fa a la titulació dels monitors, com als
requeriments de seguretat.
La programació d'activitats es fa
d'acord a les edats dels participants i té
l'objectiu d'oferir activitats divertides,
educatives i creatives.

OBJECTIUS
Oferir una oferta d’activitats de lleure de
qualitat durant les vacances d’estiu
Mantenir una rutina horària i de normes
de comportament i de convivència.

Les coses no
són el què semblen...
La programació d'infantil i la de
primària seran diferents. Tot i que hi
haurà activitats compartides, com el
dia de platja, el tema que conduirà les
activitats serà diferent.
Els fiets i fietes de 3 a 5 anys
descobriran la verdadera història del
LLOP dels contes populars.

Els fiets i fietes de més de 6 anys es
convertiran en DETECTIUS i hauran
de resoldre un misteri cada setmana

Realitzar activitats esportives, lúdiques i TALLERS
artístiques mitjançant un programa
JOCS I ESPORTS
complert i supervisat.
CONTES
Fomentar les habilitats creatives i
SORTIDES I EXCURSIONS
comunicatives, així com la iniciativa, la
participació, la motivació i la cooperació. PLATJA SANT TOMÀS
PISCINA a MERCADAL
CAIAC I SNORKEL CALA GALDANA*
(*10€ suplement per cada dia
d'activitat)

NOM FIET/A:

LLINATGES

INSCRIPCIÓ

DATA NAIXEMENT

ADREÇA

NOM PARE/MARE
DNI

TELÈFONS DE CONTACTE

AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES O ALTRES
INFORMACIONS IMPORTANTS

JULIOL MES (5 dies/setmana)

JULIOL MES (3 dies/setmana).
Indicar quins 3 dies...

AGOST MES (5 dies/setmana)

AGOST MES (3 dies/setmana).
Indicar quins dies...

SETMANA (indicar quina)

