Escola Mont-roig

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
AMPA de l’Escola Mont-Roig
C/ Marta Mata, 48. 25600 Balaguer
Telèfon: 973449566/690315035
web: www.escolamontroig.cat
e-mail: coloniesgaspar@gmail.com

ON ? Escola Mont-roig de Balaguer

 El termini d'inscripció serà del 12 al 30 de maig de 2014 per tal que
l'equip de monitors i monitores pugui preparar i preveure les activitats.
 Les sol·licituds s'admetran per rigorós ordre d'inscripció. Per apuntarse al casal caldrà omplir la butlleta d'inscripció que trobareu a la secretaria de l'escola o a la web del centre. Caldrà retornar la sol·licitud
d'inscripció i la documentació dins el termini marcat, i dipositar-la en
un sobre tancat amb el nom de l'infant a la bústia de l'AMPA, o a la
secretaria de l'escola.
 Un cop feta la inscripció no es retornaran els diners, tret que sigui per
motius de força major.
 IMPORTANT: No es realitzarà la setmana del casal d'estiu si no hi ha
un mínim de 10 inscripcions. En aquest supòsit, es retornaran els diners.
 SERVEI DE MENJADOR: El servei de menjador serà de 14:00 a
15:00 hores. Per a què es realitzi el servei, hi ha d'haver un mínim de
5 infants.

QUINS DIES? Del 23 de juny al 25 de juliol de 2014, i de l'1 al 12 de setembre de 2014. (Els dies 24 de juny i 11 de setembre no hi haurà casal
per motius de festivitat)
EN QUIN HORARI? De 9:00 a 14:00 hores (serveis d’acollida i menjador)
QUI POT VENIR?
 L'alumnat de l'escola Mont-roig que sigui soci de l'AMPA
 L'alumnat de l'escola Mont-roig que no sigui soci de l'AMPA i el de nova
incorporació (pagant prèviament l'assegurança de l'escola: 3,5€)
 Tot infant de 3 a 11 anys (pagant prèviament l'assegurança de l'escola
Les famílies interessades hauran de recollir la butlleta d'inscripció a la
secretaria de l'escola o bé descarregar-la a la web del centre
La setmana al casal té el preu de 45€ (exceptuant la primera setmana
que comprèn els dies 23, 25, 26 i 27 de juny)

 SERVEI D'ACOLLIDA: El servei d'acollida matinal serà de 8:00 a
9:00 hores, i tindrà un cost de 10€/setmana. Per a què es realitzi el
servei, hi ha d'haver un mínim de 5 infants.
 DESCOMPTES: Si una família s'inscriu a les 7 setmanes del casal,
gaudirà d'una setmana de gratuïtat (abonant l'import corresponent al
de les 6 setmanes). Els germanes i germanes gaudiran d'un descompte del 10%, aplicable al segon germà/-ana.
 Cal fer el pagament al núm. compte: 0081-0106-63-0001134721
(Banc Sabadell) , i posar:
ORDENANT: NOM I COGNOM DE L'INFANT
CONCEPTE: Casal d'estiu 2014
Amb la col·laboració i suport de

:

VOLA
I APUNTA’T

Escola mont-roig
QuÈ cal portar al Casal d’Estiu?
EL CASAL
L'AMPA de l'escola Mont-roig vol assegurar que durant el període d'estiu els
infants tinguin l'oportunitat de participar en activitats educatives i lúdiques.
Amb aquesta finalitat, i com a darrera activitat del curs escolar, promou el
casal d’estiu de l’Escola Mont-roig.
El nostre casal compta amb un equip de monitors i monitores titulades i
amb experiència que transmet valors i actituds per tal que l’infant desenvolupi i potenciï les seves capacitats.
Aquest any, i com a novetat, algunes de les activitats del casal es faran
en anglès per tal d’afavorir l’aprenentatge d’aquesta llengua de manera
lúdica, tot respectant el ritme de cada infant, i reforçant-ne l’aprenentatge
perquè el nen o nena aprengui a comunicar-se, primer entenent i després
parlant.
LES ACTIVITATS
Realitzarem excursions, tallers, gimcanes, activitats d'aigua, obres de teatre, música, jocs... totes aquestes activitats acompanyades de molta diversió durant els mesos d’estiu. Aquests dies han de servir per continuar amb
la tasca educativa realitzada durant el curs i, alhora, per compartir el lleure
amb els companys i les companyes.
Aquest casal és una proposta educativa de lleure adreçada a infants de 3 a
11 anys, per a què puguin gaudir de les vacances escolars en un entorn
proper, aprenent una llengua estrangera de forma molt divertida i amena.
HORARI
L'horari del casal és de 9:00 a 14:00h. En el cas que es vulgui venir a buscar abans l'infant, s'haurà d'avisar els monitors i monitores.
S’ofereixen serveis d'acollida (de 8:00 a 9:00h) i de menjador (14:00 a
15:00h)
QUÈ INCLOU EL PREU DEL CASAL?
 Assegurança
 Materials pels tallers i esportiu
 Gratificacions pels monitors i monitores
 Transport per les excursions
 Queviures diversos

Per les excursions:
(1 per setmana)
Motxilla de 2 nanses
Cantimplora
Gorra
Crema solar
Esmorzar
Calçat esportiu còmode.

Material pel casal:
(cada dia, excepte a les
excursions)
Motxilla
Xancletes lligades
Banyador
Tovallola
Gorra
1 muda de recanvi

ENCARA
NO US HEU
DECIDIT?

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR AMB LA SOL·LICITUD
D’INSCRIPCIÓ:
 Butlleta d'inscripció i fitxa mèdica amb totes les dades omplertes
 Fotocòpia del carnet d'identitat del pare, la mare o tutor/a
 Fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant
 Fotocòpia del carnet de vacunes de l'infant
 Fotocòpia o original del resguard de pagament
RECORDEU QUE: L’alumnat que no sigui soci de l’AMPA de l’escola
Mont-roig haurà de pagar la quota d’assegurança: 3,5€, que s’afegirà a
la matrícula del casal

