
CASAL D’ESTIU (27 de juny al 29 de juliol) 
 
 
Amb motiu de les vacances escolars d’estiu, EDUCAND us proposa un Casal adreçat a nens i nenes 
de P3 i P4 a l’escola l’Univers del 27 de juny fins al 29 de juliol ple d’activitats, jocs, sorpreses, 
contes... que tindrà com a centre d’interès “La volta al món”. Treballarem a partir d’un gran mapa del 
món i assenyalarem els continents amb diferents colors, enganxarem fotos dels nens/es dels 
diferents països, escoltarem música típica de cada lloc, els costums, els menjars, els jocs, les danses 
i els contes. 
 
L'horari del Casal és de 9 del matí a 16.30 hores de la tarda o bé de 9 del matí a 12.30 
hores. Si ho necessiteu, teniu la possibilitat de seguir amb l’activitat d’acollida i per tant poder 
deixar el vostre fill/a a les 8 del matí (activitat que es cobraria apart). 
 
El Casal seguirà amb la dinàmica horària del curs escolar: 
9.00-9.15 Arribada dels nens/es 
9.15-10.15 Activitats: inici taller 
10.15-10.45 Esmorzar 
10.45-12.30 Activitats 
12.30-14.00 Dinar 
14.00-15.00 Jocs/Migdiada 
15.30-16.30 Activitats: acabar taller 
16.30 Recollida dels nens/es 
 
El preu del Casal és de: 
1ªSetmana del 27 de juny al 1 de juliol: 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia. 
2ªSetmana del 4 de juliol al 8 de juliol: 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia. 
3ªSetmana del 11 de juliol al 15 de juliol: 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia. 
4ªSetmana del 18 de juliol al 22 de juliol: 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia. 
5ªSetmana del 25 de juliol al 29 de juliol: 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia. 
 
INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 
El període d’inscripció i de pagament és des del dia 2 de maig fins al dia 27 de maig, lliurant el 
full d’inscripció a la bústia de l’AFA, situada a l’entrada de l’escola l’Univers (Pl. del Poble Romaní/C. 
Siracusa). Pel pagament podeu fer l’ingrès al número de compte 0182 2770 91 0201638112 (BBVA) o 
bé en efectiu a l’Abigail a qui trobareu a l’escola l’Univers de 9 a 9.30 hores de dilluns a divendres.   
 
El casal es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es. El màxim de nens/es que es 
poden inscriure és de 75 infants. En cas de superar aquest màxim tindran preferència els nens i 
nenes de l’escola l’Univers.  
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
- Fotocòpia cartilla vacunació 
- Fotocòpia cartilla seguretat social 
- Fotocòpia DNI pare o mare 
- Dues fotografies carnet 
 
Per a més informació o dubtes us podeu adreçar a l’AFA de l’escola l’Univers mitjançant la següent 
adreça electrònica: extraescolars.afaunivers@gmail.com 



 
 
FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

C Sí, apuntarem el nostre fill/a al Casal d’estiu les setmanes següents: 

C del 27 de juny- 1 de juliol 
C del 4-8 de juliol 
C de l’11-15 de juliol 
C del 18-22 de juliol 
C de l’25-29 de juliol 

 
CTot el dia 
CMig dia  

 
CNecessitarem el servei d’acollida matinal (de 8 a 9 hores) durant les setmanes indicades 

 
 
DADES PERSONALS DEL VOSTRE/A FILL/A 
NOM I COGNOMS____________________________________________________ 
DATA NAIXEMENT_____________ 
CARRER________________ Nº___ PIS______ CODI POSTAL_________________ 
POBLACIÓ___________________ 
ESCOLA_____________________ 
TELÈFONS PARE/MARE_______________________________________________ 
ADREÇA ELECTRÒNICA PARE/MARE _____________________________________ 
ALTRES OBSERVACIONS ___________________________________________ 
 
 
AUTORITZACIÓ 
DRETS D’IMATGE 
 
Jo,____________________________ amb DNI_____________________, com a 
pare/mare/tutor/a legal del nen/a següent: ___________________________________ 
autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o 
gravacions i que es puguin utilitzar per publicar en la pàgina web, publicacions i qualsevol 
altre mitjà audiovisual de comunicació pública realitzat per l’AFA. 
 
Declaro que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre la 
utilització de la imatge del menor abans assenyalat: 
 
 
 
(signatura tutor/a legal) 
 
A ________________, el ___ de ___________ de 2011 
 
L’AFA de l’escola l’Univers es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no 
lucrativa d’acord amb les finalitats socials que ens són pròpies. 


