Casal d’Estiu 2018
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CRIATURES FANTÀSTIQUES

80

del nostre entorn

Eix d’animació

Torn 3

Torn 1

Torn 5

del 9 de juliol
al 13 de juliol

del 25 de juny
al 29 de juny

Torn 2

del 2 de juliol
al 6 de juliol

Torn 4

a

A l’Escola de Bosc de Montjuïc

A qui s’adreça?

El casal s’adreça a nens i nenes de P3 a 6è

Preus i Descomptes
(del 23/04 al 8/06)
Torn

9 a 14h
(sense dinar)

Torn 1
Torn 2
Torn 3
Torn 4
Torn 5

66€
66€
66€
66€
66€

del 23 de juliol
al 27 de juliol

del 16 de juliol
al 20 de juliol

tman

On?

L'eix temàtic del casal girarà entorn a la mitologia catalana.
Sovint coneixem personatges mitològics i fantàstic de cultures més
o menys properes en el temps i en la geografia. Al nostre país hi ha
personatges fantàstics i éssers mitològics que poblaven les nostres
muntanyes, els boscos i els llacs. Les seves històries s'han explicat
de generació en generació en forma de contes i especialment per
transmissió oral. Alguns exemples en són les dones d'aigua, els
Donyets, els Minairons, la Pesanta, el Serpent de Manlleu, la vella
Brígia, el Compte Arnau, el Vell del Mar o les bruixes.

Torns

per se

9 a 16:30h
8 a 9h
(amb dinar) (acollida)
100€
100€
100€
100€
100€

5€
5€
5€
5€
5€

Per inscripcions de 4 o més torns s’aplicarà
un descompte adicional del 5% (no aplicable
al servei d’acollida)
En cas de necessitat es podrà fer ús puntual del servei de menjador, amb un cost
de 7,20€ i del servei d’acollida amb un import de 3€

Sol·licitud d’ajuts econòmics del 23 d’abril al 9 de maig.
Sol·licitud monitor de suport del 23 d’abril al 24 de maig.

Qui l’organitza?

L’organització del casal és a càrrec de
l’AMPA de l’Escola de Bosc de Montjuïc.
La gestió del mateix serà realitzada per
Valors Projectes Educatius.
L’execució de les activitats és a càrrec de
Xamfrà, Centre de Música i Escena del
Raval i el temps de migdia dels educadors
de Valors.
El servei de cuina el gestionarà Valors.

Informació

Organitzador:

Promotor:

Amb la col·laboració de:

AMPA Escola de Bosc de Montjuïc
Av. Miramar 7-9, Barcelona
Valors - C/ Ca l’Alegre de d’alt 55-57 1ºE
08024 Barcelona - T 93 427 47 34
info@somvalors.com

Normativa d’inscripció

NÚMERO DE PLACES I PRIORITAT DE RESERVA
Places limitades: Màxim 80 nens/es per torn. El 50% d’aquestes
places estaran obertes per a fer la inscripció online i el 50% restant,
es podran fer complimentant el full d’inscripció i portant-lo al punt
de suport.
Un cop realitzada la inscripció, tindreu 10 dies per fer efectiu el 50%
del pagament i aportar la documentació que especifiquem al
següent punt. En cas de demanar beca, no caldrà que pagueu res
fins la resolució de la mateixa.
PUNT D’INSCRIPCIÓ
El punt d’inscripció estarà a l’AMPA de l’Escola El Bosc des del 23
d’abril fins el 8 de juny, en horari de 16.30h a 17.30h*
*Les inscripcions començaran el dia 23 d’abril a les 16.30h

Canvis i anul·lacions

No s’admetran canvis de torns fora del període d’inscripció i, dins
d’aquest període, s’atendran en funció de la disponibilitat de places.
Es retornarà el 100% de l’import en cas que s’anul·li abans del 5 de
maig. Es retornarà el 50% en cas que s’anul·li abans de 15 dies de
l’inici de l’activitat.

Documentació que
cal aportar

· Fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena
· Fotocòpia del carnet de vacunacions
· Fotografia mida carnet
Pots portar-ho físicament al punt d’inscripció
o enviar-ho per email a info@somvalors.com

A no ser que s'hagi actualitzat, si ja van fer casal el curs
passat, no cal portar la documentació.

Reunió informativa
Dia: dimarts 17 d’abril
Lloc: Escola de Bosc de Montjuïc
Convocatòria: 16:45h

Cal confirmar assistència a AMPA Bosc Montjuïc
ampaescolaboscmontuijc@gmail.com
Servei de permanència gratuït

Punt de suport

Inscripcions online
Del 23 d’abril al 8 de juny a partir de les 16.30h, seguint les instruccions.

inscripcions.somvalors.com

*Les inscripcions començaran el dia 23 d’abril a les 16.30h

Codi del Centre:

BOSC1010

A partir del 8 de juny us podreu seguir inscrivint sempre que hi hagi
disponibilitat de places i sense descompte
Per més informació visita la nostra web, truca o envia un correu a:

93 427 47 34

info@somvalors.com

Despatx de l’AMPA
de DL a DJ de 16:30h a 17:30h
Contacte: Montse Puig

Pagament

En metàl·lic o transferència al compte
corrent:
ES40 2100 0900 9102 1184 6122

Instruccions aplicatiu
inscripcions online
3.1 Ara que ja tens el centre carregat, és el
moment d’inscriure al teu infant. Dels accessos
directes, selecciona: “ANAR A LA LLISTA”
3.2 Dins la pantalla “Els meus infants”, clica sobre
“ALTA NOU INFANT”

1. Abans de començar, hauràs de registrar-te
dins l’aplicatiu, en cas que encara no tinguis un
usuari i contrassenya. Clica sobre “Fes-ho ara” i
segueix les instruccions. És molt senzill!
Introdueix aquí el codi

I clica a “AFEGIR
CODI”
2. El primer que hauràs de fer és introduir el codi
del centre: BOSC1010
Un cop cliquis a “afegir codi”, automàticament
l’aplicatiu carregarà el casal de Nadal del teu
centre. Aquest pas només l’hauràs de fer una
vegada, i ja sempre tindràs accés!

3.3 Ja pots omplir les dades del teu fill o filla i un
cop acabis, clica a “GUARDAR I SORTIR” Repeteix
el procés per cada infant i quedaran registrats
per sempre!
4. Ara que ja tens al teu infant/s donat/s d’alta, és el moment de tornar a
la pantalla inicial i clicar sobre l’accés directe “NOVA INSCRIPCIÓ”.
5. En aquesta pantalla és on has de
formalitzar la solicitud: comprova
les dades personals de l’infant,
complimenta la fitxa mèdica...
Només et quedarà seleccionar
horaris... i ja ho tenim!
RECORDA QUE ARRIBAT AQUEST PUNT, SI VOLS INSCRIURE MÉS
D’UN GERMÀ, HAURÀS DE CLICAR “REVISAR I INSCRIURE UN
ALTRE INFANT” PER ACUMULAR DESCOMPTES!!

6. En cas que hagis d’inscriure un germà o
germana, només cal que repeteixis el pas
número 5, clicant quan acabis amb el darrer,
“REVISAR I COMPLETAR LA INSCRIPCIÓ”.
Ara revisa les dades, per assegurar-te de no
haver comès cap error al llarg de la inscripció.
Omple l’apartat “Conformitat i
autoritzacions” i clica “ACCEPTAR I
FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ”

