
 

 

CASAL DE LLEURE 

INFANTIL I PRIMÀRIA 



 

 

 
 

La gran DJ Cinta és una de les millors discjockey del 

moment, però tot canvia quan el malèvol   “Sir Lenci” fa 

miques el seu vinil estrella i deixa la DJ Cinta sense música 

per punxar! A través de moltes aventures i misteris, 

ajudarem a la Cinta a recuperar la seva música i a fer sonar 

el món!  

 
REUNIÓ INFORMATIVA:  

Dijous, 25 d’abril a les 16:45h a l’escola Pere IV (hi haurà 

serveis d’acollida pels assistents.) 

Dimecres , 29 de maig: 2ª  Reunió  per aquelles famílies  

inscrites al casal. 

QUE CAL DUR? 

Roba esportiva i roba de recanvi marcada amb el nom del 
nen/a. 

Banyador, tovallola i sabatilles de bany. 

Gorra, crema solar i esmorzar. 

Excursions: recomanem dur la samarreta de Diverjoc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per més informació al 93.435.89.36  
INSCRIPCIONS@DIVERJOC.NET 

C/ INDUSTRIA, 241-249 ENTRESOL 3º ESC ESQ DE BARCELONA 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
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INSCRIPCIONS I PAGAMENTS 
 

 DATES D’INSCRIPCIÓ: 

 A l’escola: els dies  29 d’abril i  9 de maig de 8:30h a 10:30h i 30 

d’abril i 10 de maig de 15h a 17:30h. 

 Per correu electrònic: del 29 d’abril  al 17 de maig  

a inscripcions@diverjoc.net  

 A l’Oficina Diverjoc:  del  13 al 17 de maig de 9 a 13h  C/ 

Indústria, 241 - 249, Barcelona 

MODALITATS DE PAGAMENT: 

 Efectiu: inscripció a l’escola  o a les oficines de   Diverjoc. Es pot 

fer en dues fraccions: 50% en les dates d’inscripcions 29 d’abril i  

9 de maig de 8:30h a 10:30h i 30 d’abril i 10 de maig de 15h a 

17:30h. i la resta el primer dia de casal al coordinador/a.(No a  la 

secretaria de l’AMPA). 

 Ingrés bancari:  abonant el 100% de l’import  abans del 17 de 

maig Indicant: nom, cognom, curs del nen/a i l’escola on farà  

el casal. Nº de compte  BANKINTER ES65 0128 0503 31 

0105335152 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:  

(físicament en  dates d’inscripció o per correu electrònic a     

inscripcions@diverjoc.net  abans del 17  de maig) Qui ho realitzi per correu 

electrònic caldrà dur els originals el primer dia de casal. 

   Fotocòpia CAT SALUT.  

 Fotocòpia  carnet de vacunes. 

 Butlleta d’inscripció  signada. 

 Resguard bancari (si s’escau). 

 Resguard beca (full rosa) si s’escau. 
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SOL·LICITUD DE BEQUES I MONITORS/ES 
DE SUPORT 

Fer la inscripció en les dates establertes i recollir els impresos de 

sol·licitud de BECA a la secretaria de  l’AMPA o a Diverjoc.  

Presentar els documents a l’OAC del Districte entre el 29 d’abril i 

el 14 de maig i el resguard caldrà entregar-lo a Diverjoc. 

Per sol·licitar MONITORS/ES DE SUPORT cal fer-ho entre el 29 

d’abril i el 23 de maig a Diverjoc trucant al 93.435.89.36 i us 

indicaran els passos a seguir.  

 

NORMATIVA 
 Les baixes s’han de notificar per correu electrònic a  

inscripcions@diverjoc.net i es retornarà el 50% de l’import pagat si 

es comunica 15 dies abans de    l’inici de l’activitat. 

 El SAM (servei d’acollida matinal)  no es realitzarà sense un mínim 

de 5 inscrits/setmana. 

 Inclou 1 sortida setmanal (9h-17h). NO es farà casal amb menys de 
20 participants /setmana ni sortides en autocar amb menys de 30 
inscrits/setmana.   
 La butlleta tindrà validesa un cop s’hagi formalitzat el pagament  i 

aportat la documentació. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU DE 

LLEURE  2019                                      ESCOLA  PERE IV 

DADES PERSONALS (Ompliu en lletra majúscula tota la Butlleta). 

 

1r cognom………………………………..2n cognom……………………………………….. 

Nom…………………. …………………...Curs…………. Data naixement………………. 

Adreça…………………………………………………………………………………………… 

CP…………………………………………. Població…………………………………………. 

Nom i cognom de la mare/tutora:…………………………. Telèfon :…………………… 

Nom i cognom del pare/tutor:………………………………Telèfon :…………………… 

Telèfon d'urgències (indiqueu la persona de contacte)…………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………. 

De quina escola veniu?………………………………………………………………………. 

FITXA SALUT 

 

Té alguna al·lèrgia/intolerància alimentària? No O Sí 

Quina?................................................................................................................................. 

Té alguna necessitat especial? Sí / No 

Quina?................................................................................................................................. 

Té Certificat de discapacitat? Si/ No (en cas afirmatiu adjunteu junt amb la 

documentació) 

Pren alguna medicació especial? Sí/ No 

(En cas afirmatiu, cal dur autortizació del metge amb l’administració que cal 

subministrar-li  i omplir l’autorització  pertinent). 

Sap nedar?  Sí  / No 

Altres Observacionsa tenir en compte: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

SETMANES I HORARIS D’INSCRIPCIONS 

Encercleu l’opció horària triada per cada setmana que voleu apuntar-vos. 

Encercleu SAM si voleu servei d’acollida de matí . 

** Dies 1 i 2 de juliol només per alumnes d’infantil que realitzin les 
colònies  amb  Diverjoc. 
 

ET REGALEM UNA SAMARRETA!!!  Encercla la teva talla:  
4/5  6/8  10/12     14/16   S M L 

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL CASAL 

 

En/na,……………………………………………………...amb DNI…………………….com a 

mare/pare/tutor/a de l’infant……………………….……………….amb domicili a 

……………………………………………….…………………..,Codi postal…......……... 

Telèfon 1…..…………...…….Telèfon 2 ……......………….…. Correu 

electrònic….….............................................................................................................. 

 i en qualitat de pare/mare/tutor del noi/a, estic d’acord que participi al Casal que organitzen 

DIVERJOC i L’AMPA ESCOLA  PERE IV durant els mesos de juny, juliol i setembre, així com 

a les sortides que es programen fora de les instal·lacions de l’escola. En cas de malaltia o 

accident, AUTORITZO a l’organització que demani assistència mèdica ,per tal que un 

professional es faci càrrec de prendre les decisions que calgui.  

Data , lloc i  SIGNATURA del pare/mare/tutor/a, 

SETMANA / OPCIÓ A (9-17h) B (9-15h) C (9-13h) SAM 

Del 25 al 28 juny 87€ 79€ 52€ 0€ 

Del 01 al 05 juliol 108€ 99€ 64€ 0€ 

Dies 1 i 2 de juliol(**) 44€ 40€ 26€ 0€ 

Del 08 al 12 juliol 108€ 99€ 64€ 0€ 

Del 15 al 19 juliol 108€ 99€ 64€ 0€ 

Del 22 al 26 juliol 108€ 99€ 64€ 0€ 

29,30 i 31 juliol 65€ 60€ 39€ 0€ 

Del 2 al 6 de setembre 108€ 99€ 64€ 0€ 

9 i 10 de setembre 44€ 40€ 26€ 0€ 



 

 

 

 

AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE 

 

En/na………………………………………………….…..amb DNI………………………….. 
com a pare, mare o tutor/a d'en/na ………………………………………………………... 
consent expressament i autoritza a Diverjoc a tractar i cedir les dades que 

voluntàriament dono, i per a què pugui realitzar i publicar les imatges del 

participant de l’activitat, d'acord amb el tractament i finalitat que s'indica en 

aquest mateix imprès.  

Així mateix, faig extensiva aquesta autorització per a l'us dels mitjans digitals i la 

publicació d'imatges del participant tant en el bloc i o Facebook de l'activitat. 

 

…………………………………. a…………. de/d’……………………………de……………. 

 

SIGNATURA del pare/mare/tutor/a 

 

AUTORTIZACIÓ PER MARXAR SOL   

 

En/na………………………………………………….…..amb DNI……………………......... 
com a pare, mare o tutor/a d'en/na ………………………….…....................................... 

l’autoritza a marxar sol a casa del Casal i que l’equip de monitors/es el deixi 

marxar sense esperar a que cap adult el vingui a recollir. 

 

…………………………………. a…………. de/d’……………………………de……………. 

 

 

SIGNATURA del pare/mare/tutor/a 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   

AUTORTIZACIÓ MEDICACIÓ 

 

En/na………………………………………………….…..amb DNI………………………….. 

com a pare, mare o tutor/a d'en/na ………………………………………………………... 

autoritza als responsables de l’activitat a subministrar els medicaments que 

segueixen amb les dosis que s’especifiquen :  

RECORDEU QUE SENSE L’AUTORTIZACIÓ DEL METGE NO ES 

SUBMINISTRARÀ CAP MEDICACIÓ      

Medicament Dia/setmana Hora Dosis Hora Dosis Hora Dosis 

             

        

        

        

        

       

 

…………………………………. a…………. de/d’……………………………de……………. 

 

SIGNATURA del pare/mare/tutor/a 

 


