DATES
Del 05 al 21 de Juny de 2018
HORARIS
De 15:30h a 16:30h
PREU
Opció de 15:30h a 16:30h  22,42 euros
Tiquet esporàdic  3,50 euros
INSCRIPCIONS
Per a tramitar la inscripció cal:


Omplir el formulari d’inscripció amb totes les dades
personals.




Fer l’ingrés al núm. de compte: de La Caixa
ES17 2100 0827 1602 0086 0754



Portar el full d’inscripció i el comprovant d’ingrés
fins el 26 DE MAIG al despatx de la coordinadora de
menjador. Totes les inscripcions es realitzaran a la
pròpia escola l’Estel.



En cas de pagament en metàl·lic, es pot realitzar a
la mateixa coordinació de l’escola (CARLA IGLESIAS)
en el despatx de la coordinador de menjador.

ACTIVITATS AL CASALET DE
JUNY

En/na
DNI
Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les activitats programades del casal de
setembre.

Nom i cognoms

Tallers: L’elaboració i creació de diferents objectes per
part dels mateixos nens, objectes decoratius (dibuix,
manualitats amb materials reciclables...) i objectes que
posteriorment poden servir per jugar.

Adreça
CP

Municipi

Província
Telèfon mòbil 1

Telèfon
Telèfon mòbil 2

E-mail
Curs escolar

Data de naixement

Número TISS (CAT SALUT)
Observacions

Jocs d’expressió: Aprendre una dansa, cantar un
cançoner, jugar a ser..., inventar històries, escoltar un
conte, fer lectures
dramatitzades, etc. son alguns
exemples d’activitats relacionades amb l’expressió.
Jocs cooperatius: en aquest cas, el més important no és
l’activitat física si no la implicació i col·laboració de
tots els membres del grup per assolir una fita.
Jocs tradicionals: Amb un mínim de material, amb
imaginació i amb altres companys amb ganes de passars’ho bé es poden passar moltes hores divertides.

Signatura:

Data:

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de Caràcter Personal, CET FORMAT 10 S.L, disposa d’un fitxer de dades de caràcter
personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el que són recollides i
tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a
CET FORMAT 10 S.L, per tal de permetre les gestions derivades de la seva sol·licitud i la
publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic
administracio@cet10.com
No accepto l’alta per rebre el butlletí
No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de
COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB per donar suport visual a la nostra web, xarxes
socials, documentació corporativa i publicitària.

