VINE A REFRESCart-TE!

CASAL
D’ESTIU
2015

AMB ELS 6 ELEMENTS
on?

Què farem?
Aprofitarem l’oportunitat que ens ofereixen
els contes, poemes i cançons per explorar les
arts escèniques (música, dansa, teatre ...)
i tenint com a centre d’interés els elements.
Tot això en un ambient lúdic on les espectacles
i els jocs d’aigua no hi faltaran.
Els divendres, les famílies podreu assistir
a classes obertes (13h a 14h) i, si voleu, quedar-vos a dinar amb els vostres fills/es.

quan?

A
B

El Casal s’adreça a nens i nenes nascuts entre
l’any 2001 i el 2011.

QUi L’ORGANITZA?

El servei de menjador (àpats i activitats) el
desenvoluparà Pam i Pipa S.L, empresa que
dóna aquest servei durant tot el curs al
Centre (amb cuina pròpia) oferint menjar
de proximitat i/o ecològic.

PREUS
dates

A QUI S’ADREÇA?

L’organització del casal és a càrrec de
l’AMPA de l’escola de Bosc de Montjuïc
i l’execució de les activitats és per part de
Xamfrà, centre de música i escena del raval.

Es desenvolupa del 22/06 al 31/09, de
dilluns a divendres en torns setmanals (6
torns)
L’horari és:
• Casal de 9h a 14h.
• Servei de menjador de 14h a 16.30h.
• Servei de d’acollida de 8h a 9h.

torn

A l’Escola de Bosc de Montjuïc, a l’avinguda
Miramar 7, al costat de la Fundació Joan
Miró i del Funicular de Montjuïc.

9 h a 14 h

9 h a 16.30 h*

8 h a 9 h*

22 al 26 juny

51,50 €

78,50 €

10,40 €

29 al 3 juliol

64,40 €

98 €

13 €

C

6 al 10 juliol

64,40 €

98 €

13 €

D

13 al 17 juliol

64,40 €

98 €

13 €

E

20 al 24 juliol

64,40 €

98 €

13 €

F

27 al 31 juliol

64,40 €

98 €

13 €

APROFITA els descomptes
Per inscripcions de 4 o més torns s’aplicarà
un descompte addicional al 5% (no aplicable
al SAM ni a torns becats)

* 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€. El cost de l’àpat dels divendres
per a les famílies serà de 7,20 €. L’ús puntual del servei
de menjador quedarà supeditat a la disponibilitat de places
(que serà fins arribar a la ràtio màxima del torn). Es podrà reservar plaça esporàdica a partir del divendres anterior
a l’inici del torn i fins el mateix dia a les 9:30h.

Està homologat per l’Ajuntament de
Barcelona. Les famílies poden accedir a
un sistema de beques
(màxim dos torns per nen/a)
Per a més informació preguntar a la
organització o al web de l’Ajuntament
(www.bcn.cat/vacances)

normativa d’inscripció
Número de places i prioritat de reserva:
Places limitades. Màxim 80 nens/es per torn. Es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les sol·licituds
i el pagament de l’import de reserva de plaça (40% del total). No fer efectiu aquest import passats
deu dies des de la presentació de la inscripció implicarà la pèrdua de la plaça. En cas de sol·licituds amb
beca, aquest 40% serà de la part no becada.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar un torn si el número d’inscrits no supera el mínim (20
nens/es per torn, tant del casal com del servei de menjador). En aquest cas s’avisarà als inscrits, com
a molt tard, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

inscripció:
Els dies 13 i 14 d’abril els socis de l’AMPA de l’Escola de Bosc de Montjuïc i els amics i /o membres
de Xamfrà poden iniciar les inscripcions. Màxim de places reservades: 40.
Les inscripcions es faran al CC El Sortidor. Horari: 18 h a 19:30 h.
Cada persona només podrà inscriure els membres d’una família.
Del 20/04 al 4/05 s’acceptaran totes les inscripcions fins arribar a 80 nens/es per torn. No es garanteix la plaça a les realitzades en posterioritat (que també perdran el dret a descompte i a beca).
Les inscripcions seran a l’AMPA de l’Escola del Bosc. Av. Miramar núm. 7, des del 20/04 al 4/05.
Horari: de dll. a dj. de 16:30h a 17:30h i dv. de 9h a 9:30 h (exceptuant els dies 23/04; 1/05 i
2/05 de maig tancat). Dilluns 20/04 i 27/04 l’horari serà de 16:30h a 19:30h
Un 5% de places resten reservades per nens/es amb necessitats especials. Si no queden cobertes,
s’obriran a la llista d’espera.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
La inscripció és presencial i caldrà portar el full omplert i la següent documentació:
» Fotocòpia del DNI/Passaport de la persona que signa la inscripció (pare/mare/tutor)
» Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a
» Fotocòpia del Carnet de Vacunació
» Fotografia mida carnet

Forma de pagament:
Mitjançant Ingrés CC del l’AMPA Bosc de Montjuïc: ES25 - 3025 - 0001 - 17 - 1433525361
(Indiqueu el nom del nen/a i el/s torn/s que està inscrit).
Cal fer arribar el comprovant del pagament a l’organització, podeu fer-ho presencialment o bé per correu electrònic casalestiuboscmontjuic@gmail.com.
Dos pagaments: primer pagament 40% per formalitzar reserva. i el segon pagament, 60%, abans del
6/06

CANVIS I ANUL.LACIONS:
No s’admetran canvis de torn fora del període d’inscripció i dins d’aquest període dependrà de la
disponibilitat de places.
Es retornarà el 100% del pagament efectuat si la inscripció s’anul·la abans del 5 de maig.
Es retornarà el 50% del pagament efectuat si s’anul·la abans de 15 dies de l’inici de la l’activitat.

Descomptes aplicables:
Per inscripcions de 4 o més torns s’aplicarà un descompte addicional al 5% (no aplicables al SAM ni a
torns becats)

ALTRES INFORMACIONS:+
Aquesta activitat es desenvolupa sense ànim de lucre i amb l’objectiu de donar suport als socis de
l’organització.

XAMFRÀ, Centre de música i escena
C/ Tàpies núm. 9
Horari: dilluns a dijous de 16:30 h a
20:30 h
xamfra.net
xamfra@xamfra.net

AMPA de l’Escola del Bosc de Montjuïc
Av. Miramar núm. 7
Horari: de dll a dj de 16,30 h
a 17:30 h i dv de 9h a 9:30 h
ampaescolaboscmontjuïc.org/casal
casalestiuboscmontjuic@gmail.com.

