


SETEMBRE 2018

DL DT DC DJ DV DS DG

3 4 5 6 7 8 9

Preus: 

Opcions horàries Preu

Opció A (9h a 13h) 45 €

Opció B (9h a 15h) 67 €

Opció C (9h a 17h) 75 €
Servei d’acollida Matinal 15€/ Setmana 

Dinar: 
Al casal us oferim el servei de “carmanyoles”, de manera que tindrem una 

nevera i microones destinats a aquest servei. Les famílies podeu portar el 
dinar de casa i els educadors i educadores ens encarregarem d’escalfar-lo 
quan calgui. 

Inscripcions:  
Per sol·licitar plaça al casal és necessari enviar la fitxa, per correu 

electrònic a lleureka@gmail.com. 

Podran participar al casal els nens i nenes que durant aquest curs 
hagin finalitzat ensenyaments de P3 a 6è de primària, o que el curs 

2018/2019 cursaran p3

El dia a dia al casalet: 
Dilluns i dimarts: Jocs de construcció, llum i foscor, teatre, tallers 
manuals… a l’espai del casal.  
Dimecres: Anem a la platja. 
Dijous: Sortides d’entorn (matí), farem una gimcana al Parc Vallmora 

Divendres: Festa de l’aigua 

Que cal portar: 

Esmorzar 

 Roba i calçat, cómode i que es pugui embrutar 

Banyador, tovallola i xancletes (cada dia, menys dijous, ja que si fa 
calor farem remullada al casal) 
Muda de recanvi per els infants de P3, P4 o P5 i crema solar i gorra 
per protegir-nos del sol (aquest material el guardarem al casal i la 
retornarem l’últim dia, molt important que estigui marxat amb el 
nom) 

Calendari:

mailto:lleureka@gmail.com
mailto:lleureka@gmail.com


Dades de l’infant

Nom

Cognoms

curs realitzat

Data de naixement

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: 

Inscripció (marca amb una X l’opció escollida)

Setmanes 3 al 7 de 
setembre

Opció A (9 a 13h) 45€

Opció B (9 a 15h) 67€

Opció C (9 a 17h) 75€

Acollida Matinal (8 a 9h) 15€/Setmana

En el cas de ser possible, voldria disposar de servei de 
càtering? NO

Dades del pare, mare o tutor

Nom i cognom

Adreça

Població

Telèfons

Correu electrónic

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de la protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades recollides en aquest document passaran a formar part 
del fitxer propietat de Lleureka Projectes educatius “casal setembre 2018” amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies del servei

FULL INSCRIPCIÓ CASAL SETEMBRE LLEUREKA 2018



Autoritzacions 
Jo,___________________________________________amb DNI____________________________ pare, mare, tutor legal 

de l’infant_______________________________________________________    l’autoritzo a participar al casal d’Estiu 2018 

que organitza l'associació Lleureka, projectes educatius a Ca n’Humet del masnou
SI NO

Confirmo que l’infant està en condicions de salut aptes per participar a totes les activitats proposada SI No

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. SI No
Autoritzo que l’infant participi de les sortides programades fora del recinte del casal SI No
En compliment de la normativa legal sobre el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la 
Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Autoritzo a Lleureka 
projectes educatius poder publicar les imatges on apareguin els infants ja sigui individualment o en grup.

SI No

SIGNATURA
Data, localitat,Nom ,cognoms i DNI (del pare, mare o tutor legal)

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de la protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades recollides en aquest document passaran a formar part 
del fitxer propietat de Lleureka Projectes educatius “casal setembre 2018” amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies del servei

Dades de l’infant inscrit al casal setembre 2018
Nom

Cognoms


