
 

ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    PERE IVPERE IVPERE IVPERE IV    
 

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS: 
Del 12 al 16 de març de 2012. Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu 
l’ingrés al nºde 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. 
    
PREUSPREUSPREUSPREUS: 
De 9h a 13h: 47,00 euros 
De 9h a 17h: 80,00 euros 
Acollida matinal: gratuïta 
 
DESCOMPTE: DESCOMPTE: DESCOMPTE: DESCOMPTE: 2%  de descompte per al 2n germà. 
 
 
 
  

 
 

 



 

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    

DILLUNS 2DILLUNS 2DILLUNS 2DILLUNS 2: : : :     
A què jugaven els maies?  

Comença el nostre viatge per la Cultura Maia. Viatjarem fins Guatemala i 
passarem el dia descobrint i jugant a jocs populars d’aquella cultura.  
 
 
DIMARTS 3DIMARTS 3DIMARTS 3DIMARTS 3: : : :     
Remullada a la piscina! 

Avui al matí anirem a la piscina a passar una jornada amb jocs d’aigua i 
activitats dinamitzades amb diferents materials , ho realitzarem durant la 
sortida a la piscina. 
Farem una remullada a la piscina, sortida de matí.Farem una remullada a la piscina, sortida de matí.Farem una remullada a la piscina, sortida de matí.Farem una remullada a la piscina, sortida de matí.    
 
 
DIMECRES DIMECRES DIMECRES DIMECRES 4:4:4:4:        
La llegenda de la princesa del Mayapán. 

La princesa del Mayapán bonica i fresca com la nit, quan la nit sortia ella 
s’enlluernava amb la seva llum... quan sortia el sol brillava i era fresca... 
coneixeran la història i quines proves cal superar per poder salvar la noia 
de la maledicció a la que està destinada... 
  
DIJOUS DIJOUS DIJOUS DIJOUS 5555: : : :     
Gran Torneig de Pilota Maia. 

Com a cloenda del casal, avui realitzarem el Gran Torneig de Pilota Maia. 
Primer es faran els equips entre tots els infants del casal. Ens prepararem 
com autèntics maies: maquillatge, vestuari, crit,... i tot seguit començarem 
el Torneig... qui serà el guanyador? 
 
 
 
  


