
 

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. 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. 
 
 
 
  

ESCOLA PERE IV 
 

 

 
  

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS    
Del 27 de febrer al 8 de març de 2013Del 27 de febrer al 8 de març de 2013Del 27 de febrer al 8 de març de 2013Del 27 de febrer al 8 de març de 2013. Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu 
l’ingrés al número de compte de Banc Sabadell 0081 7013 94 0001340640 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. 
 

 
PREUS I HORARISPREUS I HORARISPREUS I HORARISPREUS I HORARIS    
Del 25 al 28 de març de 2013 
De 9h a 13H   47,00 euros 
De 9h a 17h   80,00 euros 
 
ACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9h: Gratuïta  
 

 
 
  



 
 CASAL DE SETMANA SANTA 2013CASAL DE SETMANA SANTA 2013CASAL DE SETMANA SANTA 2013CASAL DE SETMANA SANTA 2013    

Hora 
dilluns 2dilluns 2dilluns 2dilluns 25555    dimarts dimarts dimarts dimarts 26262626    dimecres dimecres dimecres dimecres 27272727    dijous dijous dijous dijous 28282828    

8.00 

8.30 

ACOLLIDA MATINAL      
(jocs de taula i/o 

dibuixos) 

ACOLLIDA MATINAL      
(jocs de taula i/o 

dibuixos) 

ACOLLIDA MATINAL  
(jocs de taula i/o 

dibuixos) 

ACOLLIDA MATINAL  
(jocs de taula i/o 

dibuixos) 

9.00 

9.30 

Jocs tradicionals del 
món: Àfrica, Àsia 

 

sortida a la 
piscina 

Jocs tradicionals de 
catalunya: creació 

material 

10.00 
ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11.00 

11.30 

12.00 

Jocs tradicionals del 
món: Europa, Amèrica, 

Oceania 

sortida a la 
piscina 

Jocs tradicionals de 
catalunya: pràctica 

Gran Gimkhama: 
Jocs de pista, esports  

i jocs tradicionals. 

12.30 
Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

13.00 
SORTIDA MATÍ SORTIDA MATÍ SORTIDA MATÍ SORTIDA MATÍ 

13.30 

DINAR DINAR DINAR DINAR 

14.30 

15.00 

LUDOTECA   (jocs de 
taula, trencaclosques, 
jocs relaxats, conte…) 

LUDOTECA   (jocs de 
taula, trencaclosques, 
jocs relaxats, conte…) 

LUDOTECA   (jocs de 
taula, trencaclosques, 
jocs relaxats, conte…) 

LUDOTECA   (jocs de 
taula, trencaclosques, 
jocs relaxats, conte…) 

15.30 

16.00 

 
 

Sessió de jocs 
esportius 

 
 

Taller d’expressió  
artística conjunta 

 
 

Sessió de jocs 
cooperatius 

Sessió de jocs 
cooperatius 

16.30 Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

Ens preparem per sortir 
(cares netes, bosses…) 

17.00 
SORTIDA SORTIDA SORTIDA SORTIDA 

 

 
 

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. 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. 
 

INSCRIPCIÓ 

 
Indiqueu amb una creu les opcions desitjades: 
 
� De 9h a 13H   47,00 euros 
� De 9h a 17h   80,00 euros 
� ACOLLIDA 8h a 9h  Gratuïta 

 
  


