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INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:    
Del 24 al 28 de gener de 2011.Del 24 al 28 de gener de 2011.Del 24 al 28 de gener de 2011.Del 24 al 28 de gener de 2011. Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al 
número de compte de CAIXA PENEDÈS 2081 0329 43 3300001148 a nom del nen/a i fer 
arribar el resguard d’ingrés i el full d’inscripció a la secretaria de l’AMPA de l’escola 
(Ester Portillo)de dilluns a divendres de 16h a 19h i els dilluns,dimecres i divendres de 9h 
a 11h o a la coordinadora d’activitats extraescolars (Laura  Pitarch) 
 
NORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONSNORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONSNORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONSNORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONS    
L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn 
econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les 
oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu 
inici es retornarà el 80% de  l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 
50% amb justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat 
escollida. Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat. 
 
HORARIS I PREUSHORARIS I PREUSHORARIS I PREUSHORARIS I PREUS    
De 9h a 13h� 35,40 euros ACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9hACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9hACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9hACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9h: Gratuïta 
De 9h a 17h�   76,00 euros   
 

AJUTS ECONÒMICS i MONITORS DE SUPORT PER A LA INTEGRACIÓAJUTS ECONÒMICS i MONITORS DE SUPORT PER A LA INTEGRACIÓAJUTS ECONÒMICS i MONITORS DE SUPORT PER A LA INTEGRACIÓAJUTS ECONÒMICS i MONITORS DE SUPORT PER A LA INTEGRACIÓ    
Ajut econòmic: Ajut econòmic: Ajut econòmic: Ajut econòmic: Per assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, 
independentment de la capacitat econòmica de la seva família, l’Ajuntament de 
Barcelona activa un sistema d’ajuts econòmics. Cal estar empadronat a Barcelona 
Dates: Dates: Dates: Dates: del 17 al 28 de gener de 2011. 
 
Per a aquells infants que viuen a Barcelona i que per la seva discapacitat presenten unes 
especials dificultats d’integració podran sol·licitar un monitor de suport a l’activitat.        
Dates: Dates: Dates: Dates: del 17 de gener al 20 de febrer de 2011. 
    
A les oficines de CET10 (Rbla. Guipúscoa 23A les oficines de CET10 (Rbla. Guipúscoa 23A les oficines de CET10 (Rbla. Guipúscoa 23A les oficines de CET10 (Rbla. Guipúscoa 23----25) trobareu tota la informaci25) trobareu tota la informaci25) trobareu tota la informaci25) trobareu tota la informació ó ó ó 

referent a tramitació dels ajutsreferent a tramitació dels ajutsreferent a tramitació dels ajutsreferent a tramitació dels ajuts o de la demanda de monitor de suport o de la demanda de monitor de suport o de la demanda de monitor de suport o de la demanda de monitor de suport. . . .     

 
 
 
 
 



 

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
CET10 Club, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el 
que seran tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a les empreses del grup 
CET10 i l’AMPA del centre on es realitzi l’activitat, per tal de permetre el compliment de la seva sol·licitud i la publicitat dels 
nostres serveis. També consenteix els desplaçaments que s’hagin de fer durant el transcurs de l’activitat. D’acord amb allò 
disposat en la LO 15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte d’aquestes dades al 
correu electrònic administracio@cet10.org 
 �No accepta que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per tal de donar suport visual a la 
nostra pàgina web i documents d’informació corporativa 

SignaturaSignaturaSignaturaSignatura    
 

DataDataDataData    
 

INSCRIPCIÓ INSCRIPCIÓ INSCRIPCIÓ INSCRIPCIÓ     
CAMPUS ESPORTIUCAMPUS ESPORTIUCAMPUS ESPORTIUCAMPUS ESPORTIU    

 

DATES: DATES: DATES: DATES:     
Del dimarts 8 al divendres 11 de març de 2011.  
 
DIRIGIT ADIRIGIT ADIRIGIT ADIRIGIT A::::        
 A tots els alumnes de l’escola de 1r a 6è. 
 
ESPORTS QUE ES PODRAN PRACTICARESPORTS QUE ES PODRAN PRACTICARESPORTS QUE ES PODRAN PRACTICARESPORTS QUE ES PODRAN PRACTICAR::::    
Esports individuals:   Rítmica. 
     Danses modernes: funky, hip hop,patinatge urbà... 
 
Esports col·lectius:   Futbol sala. 
    Bàsquet. 
    Handbol.  
Inclou una sortida a la piscina  
 
COM HOCOM HOCOM HOCOM HO FAREM? FAREM? FAREM? FAREM?    
Esports individuals: Durant el matí realitzarem diferents entrenaments i 
aprendrem noves coreografies. Al final de la setmana es realitzarà una 
exhibició per la resta de nens i nenes del campus. A la tarda es crearan 
tallers de dissenys de vestuaris i attrezzo per al Festival Intern d’hivern que es 
realitzarà el darrer dia del Campus. 
    
Esports col·lectius: Durant el matí es faran entrenaments per millorar la 
tècnica i la tàctica, el treball en equip, tot donant continuïtat als esports que 
més els hi agraden. Al final de cada dia realitzaran el partit que formarà part 
de la mini lliga del Festival Intern d’Hivern. A la tarda continuarem els 
entrenaments i es realitzaran rodes d’esport. 
    
QUÈ CAL PORTAR? QUÈ CAL PORTAR? QUÈ CAL PORTAR? QUÈ CAL PORTAR?     
Roba esportiva 
Bossa: samarreta de recanvi, una pinta, colònia, sabó, tovallola petita. 
1 ampolla d’aigua. 


