


El divendres, si el temps ho permet, modificarem 

l’horari i de 10.00 a 12.00 anirem a la platja, on 
realitzarem jocs de construccions a la sorra, 
dinàmiques esportives i ens remullarem a 
l’aigua, sempre que la bandera sigui verda.. 

Lloc:  
Ca n’Humet, carrer de Fontanills, núm.77, El Masnou (espai d’entitats)  

Horaris  
El casal es realitzarà del 28 d’agost al 1 de setembre i del 4 al 8 de 

setembre, amb l’horari de 9h a 13h. Es podrà disposar d’acollida 
matinal de 8 h a 9 h, i de 13 a 14 h.  

Preus: 
Casal complet (10 dies): 75€  
Preu per setmana 45€.                                                          

 Acollida 8 a 9 h o 13 a 14: 4,50€/setmana. 9€/setmana dos torns.                                                            

Els germans gaudiran d’un 10% de descompte. 

Edat dels participants:  
Podran inscriure’s al casalet els infants que el curs 2016/2017 han cursat 

de P3 fins a 6è.  

Inscripcions  
Caldrà enviar la butlleta per correu electrònic a lleureka@gmail.com  o 

trucant als telèfons de l’entitat. 

Documentació que cal aportar  
Fitxa d’inscripció complimentada i signada. Fotocòpia del DNI de la 
persona signant de l’autorització, Fotocòpia de la targeta sanitària de 

l'infant. Ens ho podeu portar el primer dia o enviar per correu 

electrònic. 

 

Forma de pagament  
El pagament es durà a terme en efectiu el primer dia de casal, o per 

transferència bancària.  

Horari Base: 
• 9.00 a 10.30 h: jocs de coneixença i de cohesió, tallers, danses i 

cançons... per començar el dia amb energia. 
• 10.30 a 11.00 h: esmorzarem tots junts  
• 11.00 a 12.15 h: teatre social, ombres xineses, tallers i treballs manuals, 

jocs cooperatius, jocs gegants... 
• 12.15 h: si els infants ho volen, finalitzarem el dia amb una remullada 

per marxar a casa ben fresquets.  
• 13.00 h: Sortida 

  

Recomanem 

Porteu roba còmode i que es pugui embrutar, esmorzar, crema solar i gorra.  
Les famílies amb nens de P3, P4 i P5 han de portar una muda de recanvi.  
Duran el casal farem jocs d’aigua i alguna sortida a la platja, així que la tovallola, el 
banyador i les xancletes, cal portar-les cada dia al casal. 
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Dades de l’infant

Nom

Cognoms

curs realitzat

Data de naixement

Dades del pare, mare o tutor

Nom i cognom

Adreça

Població

Telèfons

Correu electrónic

inscripció

Tot el Casal (75€)

Primera setmana 28/8 al 1/9 (45€)

Segona setmana 3 al 8 setembre (45€)

Acollida 8 a 9 h (5€ la setmana) 

Acollida 13 a 14 h (5€ la setmana) 

Acollida 8 a 9 h i 13 a 14 h (9€ la setmana) 

Dades mèdiques

Pateix algun tipus d’alteració física o psíquica? si no

quina?

Pateix alguna malaltia crònica? si no
quina?

Pateix algun medicament de forma periòdica? si no
nom i dosi

Pateix alguna al·lèrgia? si no
A què

Símptomes

Sap nedar? si no
Qui el recollirà?

Altres informacions: 

AUTORITZACIONS

Jo,___________________________________________amb DNI________________________  pare, mare, tutor legal de l’infant_________________________________                                                          
l’autoritzo a participar al casal d’agost i setembre del 2017 que organitza l'associació Lleureka, projectes educatius.  
Confirmo 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. 

Autoritzo a l’associació Lleureka projectes educatius a enregistrar fotografies del/de la meu/meva fill/filla i a poder utilitzar-les amb fins publicitaris dels 
projectes educatius que gestionem des de l’entitat. 

Autoritzo No Autoritzo
Data: 
signatura:


