
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 

Cal portar juntament amb la fitxa d’inscripció omplerta i degudament signada: 

 1 fotografia tipus carnet amb el nom al darrera. 

 Fotocòpia de la targeta de la seguretat social del nen/a 

 Fotocòpia de la cartilla de les vacunes 

 Justificant de pagament d’ingrés. 
 

Cal portar cada dia de Casal: 

 Roba, calçat còmode i la samarreta del Casal 

 Esmorzar i beguda 

 Tovallola, gorra, banyador  i xancletes 
 

FORMA DE PAGAMENT 

 

- Ingrés al compte corrent:   

Cajamar:  ES40 3058  0552  87  2720009176 
 

- Cal especificar: nom i cognoms / curs 
 

Dos opcions: 
 

1. Pagament únic: 100 % , portar documentació del 23 al 27 de maig. 

2. Pagament fraccionat:  50% del 23 al 27 de maig + 50% caldrà portar-lo el 

primer dia de casal. 

 

La samarreta del Casal la donarem el primer dia i caldrà emprovar-se-la a la 

botiga base: Sayas del 6 al 11 de juny. 
 

DATA D’INSCRIPCIÓ 

Cal portar inscripció del 23 al 27 de maig de 16:30 a 18:00h al despatx de 

l'AMPA, Josep Ferrà. Podeu trobar inscripcions de 8:00h a 9:00h i de 16:30 a 

17:30 al servei d’acollida de l’escola Josep Ferrà i Esteva (preguntar per Rosa 

Mª), a la web: www.dima.cat (link Casal d’estiu 2016) i a la botiga SAYAS. 
 

REUNIÓ INFORMATIVA AMB LES FAMÍLIES: 

6 DE JUNY, A LES 17:30 h, AL MENJADOR DE L’ESCOLA JOSEP FERRÀ 

HI HAURÀ SERVEI D’ACOLLIDA 

 

Telèfons de contacte: Alba Moya 630 75 89 64 

 Dioni García 629 92 60 92 

 

CASAL D’ESTIU 2016 
 

 

ESCOLLIU PER SETMANES                
 

Marqueu amb un cercle               els serveis escollits: 

 
 

 

SETMANA 

28 JUNY 

al 

1 JULIOL 

SETMANA  1 

4 AL 8 

JULIOL 

SETMANA  2 

11 AL 15 

JULIOL 

SETMANA  3 

18 AL 22 

JULIOL 

SETMANA  4 

25 AL 29 

JULIOL 

Acollida matí  

7:45-9 h 
8 € 9 € 9 € 9 € 9 € 

Casal  

9-13 h 

32 € 

29 € (germà) 

40 € 

37 € (germà) 

40 € 

37 € (germà) 
40 € 

37 € (germà) 
40 € 

37 € (germà) 
Menjador  

13-15 h 
28 € 35 € 35 € 35 € 35 € 

Acollida tarda 

15-17 h 
13 € 16 € 16 € 16 € 16 € 

 

Preu pels esporàdics de menjador és de 7.5  € diaris, que s’hauran de pagar en 

efectiu el mateix dia que s’utilitzi el servei. 

 

CONDICIONS DE PAGAMENT 

 

- Cal sumar totes les graelles escollides anteriorment. 
 

- En cas de 3 germans inscrits al casal (de 9 a 13h), la 3a inscripció tindrà un 

descompte del 50% (el nou cost serà de 20€ per setmana sencera). 
 

- 5% de descompte de la quota total  per a les famílies nombroses i 

monoparentals. 

Cal presentar el document acreditatiu de família nombrosa o monoparental. 
 

- El preu total s’incrementarà en 10 € per als NO socis de l’AMPA Ferrà 

(aquest increment es farà per família i no s'aplicarà cap tipus de descompte). 
 

 

 

Total .................................... € 
 
 



FITXA D’INSCRIPCIÓ 
 

Nom i cognoms del nen/a ....................................................................................... 
 

Escola ........................................................................................... Curs .................... 
 

Adreça electrònica ................................................................................................... 
 

Adreça domicili ...........................................................................................................  
 

Telèfon de casa .......................................................................................................... 
 

Nom del pare i tel. mòbil ........................................................................................... 
 

Nom de la mare i tel. mòbil ....................................................................................... 
 

Al·lèrgies o malalties ................................................................................................. 
 

Pren medicació?............. Quina? ............................................................................... 
 

Olesa de Montserrat, .............. de ................................. de 2016 
 

Soci de l’AMPA Josep Ferrà      SÍ                          NO 
 

AUTORITZACIONS DIVERSES PEL CASAL D'ESTIU 
 

Jo, ________________________________________________________ pare, mare o tutor  

del nen/a _________________________________________, l’autoritzo a assistir a l’activitat 

del Casal Esportiu Ferrà de juny/juliol 2016 que s’organitza a l’Escola Josep Ferrà i Esteva, sota 

les condicions establertes, i a fer sortides i excursions. També autoritzo el Casal a reproduir la 

seva imatge en fotografies i vídeos de les diferents activitats i grups d’alumnes i a enviar-me 

informació per correu electrònic. 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, especialment en els 

articles 5 y 6, li INFORMEM de que, si se tracta d'una persona física, i en funció de la seva relació contractual i/o comercial amb la 

nostra Empresa, les seves dades personals han passat a formar part del FITXER INFORMATITZAT DE GESTIÓ, titularitat 

d'ASSOCIACIÓ MULTIESPORTS DIMA amb NIF:G65246324. I en relació amb ell, l'INFORMEM de que, segons l'article 6 de la 

citada Llei, vostè podrà en tot moment REVOCAR el seu consentiment, manifestant la seva voluntat en tal sentit, així com, en 

relació amb lo descrit a l'article 5 de la anomenada llei, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un 

comunicat a ASSOCIACIÓ MULTIESPORTS DIMA a: info@dima.cat. 

 

Signatura del tutor, pare o mare 
 

 
 

 
 

 

PER SETMANES A ESCOLLIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AMB FESTA FINAL DE CLOENDA DEL CASAL  

VINE I GAUDIRÀS MÉS QUE MAI!!! 
 

ASSOCIACIÓ MULTIESPORTS DIMA 

NIF: G65246324 

C/ BARCELONA, 77,  2n 3a 

08640 OLESA DE MONTSERRAT 

Telèfon: 629 926 092 

e-mail: info@associacio-multiesports-dima.es 

www.associacio-multiesports-dima.es 

facebook: Activitats multiesports DIMA 

 

ANGLÈS, MANUALITATS, NIT D’ESTRELLES (Acampada d’una nit!), 

PSICOMOTRICITAT, JOCS D’AIGUA, GIMCANES, 

COMPETICIONS D’ESPORTS, CURSES D’ORIENTACIÓ, 

PISCINA, SORTIDES I EXCURSIONS DINS DEL POBLE 

http://www.associacio-multiesports-dima.es/

