
 

                                       
 

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL CASAL 2013 
 

1. Emplenar la Fitxa d'inscripció (una per infant) que trobareu en un sobre a la secretaria de l’AMPA de 
l’Escola. Adjuntar en el mateix sobre, la fitxa degudament complimentada i: 

 
- 1 Fotocòpia de la targeta sanitària. - 1 Fotografia  mida carnet del nen/a. 

- 1 Fotocòpia de la cartilla de vacunacions 
  o certificat mèdic. 

- El resguard de l’ingrés bancari del                                 
primer pagament del casal. 

- 1 Fotocòpia del DNI de la persona que 
  autoritza l’activitat. 

 

2. A partir del dia 15 de maig, dur tota la documentació i dipositar-lo a la caixa/bústia del CASAL 
D’ESTIU que hi ha a la secretaria de l’AMPA de l’escola abans del 21 de maig de 2013.  

3. En el cas que s’hagi optat per pagar l’import de manera fraccionada, els pagaments  s’hauran d’anar 
fent i dipositar el resguard de la transferència a la caixa/bústia del CASAL D’ESTIU que hi haurà els 
AMPA de les dues escoles, el segon pagament s’ha de fer abans del dia 10 de juny. No podrà 
començar el casal cap infant que no hagi satisfet el 100% de l’activitat. 

 
PLACES LIMITADES !!!                  

 
 La inscripció es farà per unitats de setmanes tal i com s’indica a la Fitxa d’Inscripció.   
 Un cop iniciats els casals, s’admetran noves inscripcions fins al dimecres anterior a cada una de les 

setmanes d’activitat, sempre i quan quedin places lliures. Per aquestes places s’haurà de realitzar el 
procés d’inscripció lliurant tota la documentació sol·licitada i el resguard de pagament del 100% de 
l’activitat. 

 S’admetrà la inscripció d’usuaris sol·licitants de beca i/o de monitor/a de reforç, sempre i quan 
existeixi la possibilitat d’ajut per part de l’Administració Pública. Per a que el nen pugui iniciar l’activitat 
serà necessari que s’hagi realitzat el pagament de la part no becada i disposar de l’aprovació oficial de 
la beca. 

 Campanya de Beques "Un estiu per a tothom” de la Fundació Catalana de l’Esplai. Totes les 
famílies que vulguin sol·licitar una beca per l’activitat de casal d’estiu, podran fer-ho a través de la 
pàgina Web de la Campanya  http://estiu.esplai.org  o trucant al telèfon 902104030. (Els beneficiaris 
que reben beca de l’Ajuntament de Barcelona no poden adherir-se en aquest tipus d’ajuts). 

 
 COM OMPLIR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ 

 
Bloc 1. Dades personals de l' infant. (Escriure en MAJÚSCULES i amb lletra clara). 

Detalleu el NOM i COGNOMS del nen/a així com de la persona responsable en cas  
que necessitem contactar i el parentesc que té amb el nen/a. 

Bloc 2. Dades de l'activitat on es vol inscriure. 
Marqueu amb una X les caselles a les que vulgueu inscriure al nen/a i a la columna 
de Total Activitat indiqueu l’ import total corresponent. 

Bloc 3. Forma de Pagament 
 Al concepte de la transferència cal indicar el nom i cognoms del nen/a i el  
 nom del casal per tal d’identificar bé el pagament. Els resguards de les transferències 

s’hauran de deixar a la Bústia/Caixa. 
Bloc 4. Informació sanitària bàsica. 

Especifiqueu tota la informació que penseu que és interessant que conegui el  
responsable de l'activitat. 

Bloc 5. Autorització del pare, mare o tutor/a legal. 
            Ompliu i signeu amb les dades de la persona que autoritza la inscripció. 

Recomanem que abans de lliurar la fitxa d’inscripció, feu una fotocòpia per a vosaltres.  
 

ANUL·LACIÓ I BAIXES DEL CASAL 

 
 En cas d’anul·lació del casal i/o d’algun dels serveis per part de l’Entitat organitzadora, es comunicarà 

per escrit i es farà el retorn del 100% de l’ import abonat fins a la data de cancel·lació, mitjançant 
transferència bancària al compte facilitat per la família. 

 En cas de baixa voluntària per part dels participants i sempre i quan es comuniqui per escrit amb 15 
dies naturals d’antelació abans de l’ inici de l’activitat, es farà retorn del 50% de l’ import 
abonat i del 90% si la causa de la baixa és per malaltia o accident i es presenta un Certificat mèdic.  

 Les baixes o anul·lacions notificades durant els 15 dies abans de l’ inici del casal o durant el 
desenvolupament del mateix, no tindran dret a percebre cap mena de retorn de la inscripció realitzada. 

  

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon 610-781-235 (Mercè Lluveras),  de dilluns a 
divendres de 9.00 a 18.00h, o bé enviar un correu electrònic a l’adreça casals@esplai.org 

Gràcies per la vostra col·laboració. 
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