
Organitza:
AMPA Escola Casas                  Associació Dinàmic 

Lloc de realització
CEIPM Escola Casas

(C/ Sant Joan de Malta, 44).

Edat dels participants
Podran apuntar-se al casal infants que hagin nascut en-

tre els anys 2010 i 2002 (ambdós inclosos) es a dir, infants 
que hagin fet de P3 a 6è.

.

.

Dades de l’infant:
Nom: _________________________________________________
Cognoms: _____________________________________________
Curs realitzat:___________________________________________
Data de naixement:______________________________________
Dades del pare, mare o tutor:
Nom/s:  ________________________________________________
Adreça: ________________________________________________
Població: ________________________CP: ____________________
Telèfon1: ___________________Telèfon2: ____________________
e-mail: _________________________________________________

Autorització:
Jo, _______________________ amb DNI __________________ pare, mare, 
familiar, tutor legal de l’infant ___________________________ , l’autoritzo a 
participar al casal d’estiu 2014   que tindrà lloc a l’escola CEIPM Escola Casas i 
gestiona l’Associació Dinàmic.També l’autoritzo a que participi de les sortides 
programades en l’activitat i que es realitzaran fora del centre escolar. Confir-
mo que l’infant està en condicions de salut aptes per participar a totes les 
activitats proposades. En cas d’accident, autoritzo a que l’equip de monitors 
demani assistència mèdica i que l’infant pugui ser traslladat al centre mèdic 
més proper si fos necessari.
Signatura:    Data:

TORN 9h a 13h. Segon 
germà

9h a 15h Segon 
germà

9h a 17h Segon 
germà

Acollida
8h a 9h

Del 25 al 27 
de juny

Del 30 de 
Juny al 4 de 

juliol

  

Del 7 l’11 de 
juliol

Del 14 al 18 
de juliol

Del 21 al 25 
de juliol

Del 28 
juliol a l’1 

d’agost

Marqueu amb una X totes les opcions que escolliu

Escolliu les opcions del vostre casal

Cada an y la vostra escola es prepara per viu-
re una experiència intensa durant el  casal 
d ’est iu! Aquest 2014 no és l ’excepció i ,  per a 
què això sigui  possible,  us convidem a viure 
i  refer la història del  món tot descobrint di-
verses històries i  personatges que ens han 
marcat des de fa seg les i  f ins a l ’actual itat.

Així ,  cada setmana viurem una història dife-
rent i ,  acompan yats dels nostres protagonis-
tes,  una parella d ’arqueòlegs,  anirem viv int 
els reptes que aquesta divert ida aventura 
ens presenti. 

Passejarem per mites i  contes de tot el  món, 
navegarem pels mars de la creativ itat que 
ens proposin els personatges amb qui ens 
anem creuant,  saltarem pels temps amb un 
somriure d ’orella a orella ,  volarem pel cel  de 
la imaginació per a resoldre els reptes que 
ens trobem cada setmana i ,  en definit iva,  ens 
divert irem i  creixerem durant cadascun dels 
dies en què el  casal  pren vida.

L’escola i  els monitors s’estan preparant per a 
viure i  assa borir  el  casal  d ’est iu,  i  vosaltres? 
Us animeu a gaudir d ’aquestes aventures?

Si  per aquest est iu estàs buscant una pro-
posta divert ida,  propera i ,  on el  teu f i ll/a 
continuï creixent mentre gaudeix,  no ho dub-
teu,  aquest és el  vostre espai ,  el  vostre casal 
d ’est iu!!!

Casal d’estiu Escola Casas 2014

BANYA’T AMB L’ESTIU! 
GAUDEIX DE LES AIGÜES DE LA TEVA 

HISTÒRIA!



Nom de l’infant: ________________________________

Pateix algun tipus d’alteració física o psíquica?
SI / NO.  Quina?_________________________________

Pateix alguna malaltia crònica?
SI / NO.  Quina?_________________________________

Pren algun medicament de forma periòdica?
SI / NO.  Quin?__________________________________ 
Dosi? _________________________________________

Es mareja quan viatja en autocar? SI / NO

Sap nedar? SI / NO 

Te por a l’aigua? SI / NO

La seva actitud és més aviat activa o passiva?
 _____________________________________________

És tímid/a? SI / NO

És participatiu/va? SI / NO

Pateix algun tipus d’al·lèrgia?
SI / NO. A que?__________________________________

Si ha cursat P3, està acostumat/a a fer migdiada?   SI / NO

Qui el/la vindrà a recollir?_________________________

Altres observacions?   ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Autoritzo a l’associació Dinàmic i a a l’AMPA Escola Casas  a enregis-
trar fotografies de l’infant i poder utilitzar-les amb fins publicitaris 
dels projectes educatius que gestionen ambdós entitats.
    SI autoritzo / NO autoritzo
Data:
Signatura:    

TORN Opció de 
9h a 13h.

Segon 
germà

Opció de 
9h a 15h 

Segon 
germà

Opció de
9h a 17h

Segon 
germà

Acollida de
8h a 9h

Sumatori

Del 25 al 27 de juny 33 € 31,40 € 58,80 € 55,90 € 64,80 € 61,60 € 8,70€ €

Del 30 de juny 
al  4 de Juliol

55 € 52,30 € 98 € 93,10 € 108 € 102,60 € 14,50 € €

Del 7 a l’11 de juliol 55 € 52,30 € 98 € 93,10 € 108 € 102,60 € 14,50 € €

Del 14 al 18 de juliol 55 € 52,30 € 98 € 93,10 € 108 € 102,60 € 14,50 € €

Del 21 al 25 de Juliol 55 € 52,30 € 98 € 93,10 € 108 € 102,60 € 14,50 € €

Del 28 de juliol a l’1 d’agost 55 € 52,30 € 98 € 93,10 € 108 € 102,60 € 14,50 € €

Encercleu les vostres opcions i calculeu el que us costaria el casal €

Inscripcions
El període d’inscripcions estarà obert del 22 d’abril al 30 
de maig. Els dimarts i dijous del 22 d’abril al 6 de maig 
entre les 16,30h i les 17,30h podreu fer la inscripció pre-
sencialment a l’escola. Fora d’aquest termini podeu deixar 
la inscripció a l’AMPA de l’escola.

Documentació que cal aportar
-Fitxa d’inscripció complimentada i signada (retalleu-la del 
document per la ratlla de punts).
-Fotocòpia del NIF de la persona signant de l’autorització.
-Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.
-Fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’infant.
-Comprovant d’ingrés.

Sol·licitud de beca
Les famílies que vulguin sol·licitar beca per l’activitat, hau-
ran de fer la pre-inscripció en els horaris, dies i lloc esmen-
tats, i portar-la al districte, dins el període del 22 d’abril al 
6 de maig.

Reunió informativa
Data: Dijous 10 d’abril
Hora: 17,15h.
Lloc: al CEIPM Escola Casas
 
Forma de pagament
El pagament es farà per transferència bancària o ingrés bancari al 
número de compte de l’associació Dinàmic (Codi IBAN).

ES86 0081 1862 9100 0101 4302 (Banc de Sabadell)

Caldrà detallar el nom de l’infant en el concepte de l’ingrés. 

Es podrà fer el pagament en dos parts del 50% cada una. La data 
límit per fer el darrer pagament serà el 10 de juny. En cas contrari, 
es podrà perdre la plaça.

Consultes i informació:
Associació Dinàmic 

933573519 /671676699
Horari d’atenció: de 9,30h a 14h i de 16h a 19h

        casalestiu@aeedinamic.org www.aeedinamic.org

Quadre de setmanes i preus (calcula el cost del teu casal)

Dades mèdiques i d’interès del participant


