
 
 

ESCOLES MINGUELLA CASAL D’ESTIU 2017 

(s’ha d’omplir un full per alumne/a) 

 

En/na  .......................................................................................................................................... , amb DNI núm.  .......................................  

pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a següent: 

 ..........................................................................................................................................................  d’edat  ................  del curs  .....................   

l’inscriu al Casal d’estiu 2017 organitzat per Escoles Minguella en la modalitat següent: 

 

 Pack 5 setmanes 1a setmana 
26 juny -30 juny 

2a setmana 
3-7 juliol 

3a setmana 
10-14 juliol 

4a setmana 
17-21 juliol 

5a setmana 
24-28 juliol 

Horari complet       

Matí i dinar       

Matí i tarda       

Matí       

A. Matinal       

 

(a omplir pel personal de secretaria) 

 

Germà o germana petita? Sí No 

 Total modalitat  ......................................................  

 Dinars esporàdics   ......................................................  

 Plus d’excursió  ......................................................  

 Altres  ......................................................  

 

 TOTAL ABONAT   ......................................................  

 

 
Inclou, 
 repàs escolar diari 
 activitats en anglès 
 manualitats, jocs i tallers 
 festes de cloenda, amb berenar col·lectiu 
 el material necessari per a desenvolupar les activitats 
 2 excursions a les piscines de Cardedeu de tot el dia, amb autocar i entrades (plus d’excursió en el cas 

d’horaris incomplets). 
 piscina diària al Club Nàutic Bétulo (a partir de 1r de primària) 
 assegurança  

 
Signatura del pare / mare o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
Badalona, a ............... de ........................... de 2017 
 
 
 



 
 
NORMATIVA CASAL D’ESTIU 2017 

Inscripcions 

Es seguirà l’ordre d’inscripció per a la reserva de places. 

Per formalitzar la inscripció, cal acceptar el present document i signar les autoritzacions (passejades, 
sortides i excursions, i piscina) que tindran a la seva disposició a la secretaria de l’escola. 

Funcionament 

- Administració de medicaments: les medicacions que s’hagin de donar en l’horari del Casal hauran 
d’anar acompanyades de la recepta del metge i l’autorització d’administració de medicaments on 
s’indiquin les dosis, l’hora, si necessiten frigorífic, etc. 

- Les al·lèrgies i/o intoleràncies s’han de comunicar a secretaria. 

- Les entrades i sortides durant l’horari del casal cal notificar-les prèviament. 
Els alumnes que pleguen sols (de 3r a 6è) que hagin de sortir a una hora diferent a l’establerta, hauran 
de portar l’autorització signada pel pare, la  mare o el tutor legal. 

Informacions administratives, descomptes i suplements 

- La setmana completa inclou un descompte d’un 10% aprox. sobre el preu dia. El segon germà que triï 
aquesta modalitat gaudirà d’un 5% aprox. de descompte addicional. 

- El pack de 5 setmanes completes té inclòs un descompte d’un 10% aprox. sobre el preu per setmana 
completa. El segon germà que triï aquesta modalitat gaudirà d’un 10% aprox. de descompte addicional. 

- Plus excursió per als que no facin l’horari complet: 8 euros. 

Sortides  

A les sortides i excursions hi poden assistir tots els participants independentment de la modalitat de Casal 
triada. No hi haurà cap activitat a l’escola com alternativa a l’excursió. 

El pícnic de la sortida només es farà per aquells participants que hagin triat una modalitat amb menjador. 

Comunicació 

Per qualsevol dubte o proposta us podeu adreçar a la secretaria de l’escola o enviar un correu a 
l’adreça secretaria@escolesminguella.org. 

 Accepto les condicions 

 
 

mailto:secretaria@escolesminguella.org

