
  
 
   

 

CASAL SETMANA SANTA 2017 

ESCOLA VICTOR CATALÀ 
 

CENTRE D’INTERÈS I TEMÀTICA 

 

Vénen dies de vacances, Fora d'Hores ha preparat uns dies plens de jocs, esports… Imaginació al poder.  
Durant els dies festius de Setmana Santa cada dia t'oferim un programa diferent i un horari flexible perquè puguis 

escollir el que més s'ajusti a les teves necessitats. 

Cuina, dansa, esports, jocs ... Cada dia, ¡una aventura diferent! 

 

La programació del Casal de Setmana Santa  és la següent:  

 

PROGRAMACIÓ 

10/04 
 
Tallers creatius 
El nostre ou de 
Pascua 

11/04 
 
Gimcana 
esportiva 

12/04 
 
Diversió a l'aire 
lliure 
Jocs dirigits 

13/04 
 
El joc de llocs  

 

HORARI I PREU: 

9:00 – 13:00H.:     25,00€/CASAL SENCER  

9:00 – 17:00:      56,00€/CASAL SENCER  

Servei d’acollida Matinal:   8,00€/PER SETMANA  

Servei de Menjador:    6,00€/PER DIA  

 

El pagament es realitzarà en efectiu.  
 

DOCUMENTACIÓ PER ADJUNTAR A LA FITXA D’INSCRIPCIÓ   

1.  Fotocòpia Targeta Sanitària – Fotocòpia carnet de vacunacions – Fotocòpia DNI (pare/mare o tutor) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORITZACIÓ 

A assistir  al Casal de Setmana Santa 2017 de l’escola Victor Català en les dates i llocs esmentats  i en les condicions 

establertes. Així mateix autoritzo a que en cas d’urgències i en el coneixement i prescripció facultativa, es prenguin 

les decisions medicoquirúrgiques que calguin. 

 

DADES PERSONALS DEL NEN/A 

Nom i Cognoms…………………………………………………Data de naixement………………………………Edat…………………… 

Adreça……………………………………………………………………………Codi Postal………………………Localitat…………………… 

 

DADES DE CONTACTE MARE/PARE/TUTOR  

 

Nom I Cognoms…………………………………………………Telf.1……………………………………….Telef.2………………………..… 

 

Mail:……………………………………………………………………………………………………………………Nº DNI………………………………… 

 

 

OBSERVACIONS                  Signatura                                                          

 

 

Als efectes del que disposa la Llei de Protecció de Dades de carácter personal (Llei orgánica  15/1999 de 13 de desembre).  Us  informem que les dades 

que ens facilitin en aquest formulari serán incorporades a la base de dades general de Fora d’Hores. Aquestes dades ens facilliten  voluntariament per 

poder participar en els nostres serveis i activitats. Així mateix us informem que durant les activitats Fora d’Hores  pot realitzar reportatges de carácter 

fotogràfic i audiovisual de les activitats i serveis  que li són propis, la qual cosa consentiu. 

 


