El Casal Municipal de Quart proposa a les famílies un casal divertit, econòmic
i educatiu per a aquest estiu.
El casal d’estiu, que es farà del 25 de juny al 3 d’agost de 2018, és una alternativa pedagògica molt interessant per al temps de vacances dels infants. Durant
aquests dies de casal, els infants tindran l’oportunitat de divertir-se i aprendre
amb tot un seguit d’activitats esportives, lúdiques i recreatives molt
completes i pensades especialment per a què tots els infants tinguin molt bon
record del seu pas pel casal d’estiu.
Els jocs, els tallers, les excursions i les activitats extraordinàries són algunes de
les propostes que oferim pels infants i joves. Els convidem a viure-les i a
gaudir-ne. Desitgem que gaudeixin de tot el que els hem preparat.
EDATS
Per a nens i nenes que hagin fet algun curs entre P2* i 6è de Primària durant el
curs 2017-2018.
*(condicionat a un mínim d'inscripcions)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Formulari d’inscripció emplenat.
- Fotograﬁa del/de la nen/a.
- Fotocòpia del DNI del/de la nen/a o llibre de família.
- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la tutor/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/a.

FORMA DE PAGAMENT
Per fer efectiu el pagament del casal, heu d’abonar l’import corresponent
en efectiu o amb targeta en el mateix moment de formalitzar la inscripció.
Consulteu-ne les condicions a l’Ajuntament de Quart.
DESCOMPTES
Descompte per a famílies nombroses de 9 h a 17 h: 15%
Descompte per a famílies nombroses de 9 h a 15 h: 10%
Descompte per a tots els germans de 9 h a 17 h: 10%
Descompte per a tots els germans de 9 h a 15 h: 5%
No es poden acumular més de 2 dels descomptes esmentats.
Empadronats
PREUS
Acollida de matí (de 8 h a 9 h)
2 € / dia
Matí (de 9 h a 13 h)
42 €
Matí + Menjador (de 9 h a 15 h)
62 €
Matí + Menjador + Tarda
79 €
(de 9 h a 17 h)
59 €
Matí + Tarda sense Menjador
(de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h)
Acollida tarda
2 € /dia
(de 17 h a 18 h)

MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de Quart: www.quart.cat

REUNIÓ
INFORMATIVA
16 de maig a les 20 h
Gimnàs CEIP Santa
Margarida

No empadronats

2,5 € / dia
48 €
70 €
88 €
67 €
2,5 € / dia

INSCRIPCIONS

A partir del
14 de maig

CASAL D'ESTIU

2018

DEL 25 DE JUNY
AL 3 D'AGOST

'

CASAL D ESTIU 2018

PREHISTÒRIA

Del 25 al 29 de juny (setmana 1)

FULL D’INSCRIPCIÓ

ANTICS EGIPCIS

Nom del nen/ a:
Cognoms del nen/ a: ...............................................................................
Adreça: ......................................................................................................
Població: .................................................. Codi postal:..........................
Data de naixement: ................................................................................
Telèfon 1: .................................. Telèfon 2: ............................................
Curs escolar que ha fet aquest any: .....................................................
Setmanes: marqueu en el calendari amb una X les opcions
triades.

Durant aquesta setmana ens transformarem en homes
primitius a les coves.

Del 2 al 6 de juliol (setmana 2)

Ens convertirem en arqueòlegs i arqueòlogues.

GRECS I ROMANS

Del 9 al 13 de juliol (setmana 3)

Farem un recorregut entre les olimpíades i les
competicions de cada època que ens permetran
esdevenir en autèntics atletes i gladiadors.

Del 16 al 20 de juliol (setmana 4)

Durant aquesta setmana ens traslladem a l’època dels
cavallers de la taula rodona, on viurem moltes
aventures.

ELS GRANS DESCOBRIMENTS
Del 23 al 27 de juliol (setmana 5)

Ens endinsarem en l’època dels nous descobriments, a
través de jocs i activitats trepidants i divertides.

Pateix alguna malaltia crònica?
.....................................................................................................................
Té alguna discapacitat física/psíquica/sensorial?
.....................................................................................................................
Segueix algun tractament especíﬁc (medicació)?
.....................................................................................................................
Té alguna al·lèrgia? Té intolerància a algun aliment?
.....................................................................................................................

OBSERVACIONS

EL FUTUR

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

En aquesta setmana, la màquina del temps ens
transportarà a un incert però fantàstic futur!

FULL D'AUTORITZACIÓ

Del 30 de juliol al 3 d’agost (setmana 6)

En/na ............................................................................. amb DNI ............................
(Pare, mare o tutor) autoritzo el/la meu/va
Fill/a: ............................................................................. a: (seleccionar amb una X)

Calendari

ANTICS EGIPICIS

GRECS I ROMANS

Foto

FITXA SANITÀRIA

EDAT MEDIEVAL

PREHISTÒRIA

Núm. Inscripció

EDAT MEDIEVAL

GRANS DESCOBRIMENTS

EL FUTUR

Participar en totes les activitats que es realitzin al Casal
d'estiu.

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar
en cas d'extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada; la cessió dels drets d'imatge
que es puguin generar per a la inclusió en material divulgatiu i publicitari de l'Ajuntament de
Quart, així com el transport de l'infant, en cas de necessitat, en vehicle privat.

Marxar sol/a un cop hagi ﬁnalitzat l'activitat organitzada
per l'Ajuntament de Quart, entenent que la
responsabilitat de l’entitat només s'estén a l'horari de
l'activitat del casal.
Signatura del pare/mare o del tutor legal
Quart, a .................................................................................. de 2018

