
 

AMPAMPAMPAMPA ESCOLA PERE IVA ESCOLA PERE IVA ESCOLA PERE IVA ESCOLA PERE IV    
  

 
  

INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:    
Del Del Del Del 24242424 al  al  al  al 28282828 de  de  de  de gener de 2011gener de 2011gener de 2011gener 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 DEVOLUCINORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCINORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCINORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONSONSONSONS    
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 9h: Gratuïta 
De 9h a 17h� 76,00 euros   
 
AJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICS i  i  i  i MONITORS DE SUPORT PER A LA INTEGRACIÓMONITORS DE SUPORT PER A LA INTEGRACIÓMONITORS DE SUPORT PER A LA INTEGRACIÓMONITORS 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 informac25) trobareu tota la informac25) trobareu tota la informac25) trobareu tota la informació ió ió ió 

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 
 �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     
CASAL INFANTILCASAL INFANTILCASAL INFANTILCASAL INFANTIL    

 
 
 

DATES: DATES: DATES: DATES:     
Del dimarts 8 al divendres 11 de marc de 2011  
    
ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A    ::::        
Als nens i nenes de P3, P4 i P5 
    
ACTIVITATS PROGRAMADESACTIVITATS PROGRAMADESACTIVITATS PROGRAMADESACTIVITATS PROGRAMADES    
Els nens i nenes podran treure l’artista que porten dins! A partir d’activitats de 
caire cultural gaudiran de quatre dies on l’eix central seran les creacions 
artístiques, les arts escèniques i les arts plàstiques.  
 
Dimarts 8:Dimarts 8:Dimarts 8:Dimarts 8:    Llum i color! Apagarem els llums, encendrem les lots, farem rodar les 
ampolles de colors, inflarem globus, els il·luminarem i els farem olorar,... estarem 
tot el matí jugant amb la llum i el color! A la tarda prepararem una petita mostra 
de teatre per mostrar als companys. 
    
Dimecres 9:Dimecres 9:Dimecres 9:Dimecres 9:    Avui pintarem! Experimentarem amb les mans, amb els peus, amb 
el cos,... Pinzells, esponges, papers, cordes,...seran els nostres estris! Decorarem 
el casal al nostre gust. A la tarda, experimentarem amb diferents textures i 
jugarem amb el cos. 
 
Dijous 10: Dijous 10: Dijous 10: Dijous 10: Al matí farem una sortida a la piscina on gaudirem d’una bona 
remullada. A la tarda realitzarem manualitats i crearem diferents figures: 
papallones, pops, ninots, avions,...  
    
Divendres 11Divendres 11Divendres 11Divendres 11::::    Posarem en acció i en escena tot allò que hem treballat i 
experimentat durant aquests 4 dies: farem una mostra dels tallers, ballarem tots 
junts, i gaudirem veient les diferents mostres de teatre.  
  


