
 INSCRIPCIÓ CASAL DE NADAL 2015 -2016 
                                                                                              

 
DIES DE CASAL: 23, 24, 28, 29, 30, 31 DE DESEMBRE 4, 5,  7,  8 DE GENER 

 
MARCAR AMB UNA X L’OPCIÓ ESCOLLIDA 

 
 
 
 
 
 
 

 � ESPORÀDICS ESPECIFICAR DIES I HORARI: _________________________________________ 
 

PER PRESENTAR EL FULL D’INSCRIPCIÓ: 
- A través de l’adreça electrònica (és exclusiva pels casals): 	inscripcions@girolleure.com 
- Els dies 27 i 30 de 9.15-10.15 o els dies 4 i 6 de 16-17h, a l’entrada de primària de l’escola ,hi haurà 

una taula on es podrà entregar la butlleta en persona. 
- Es poden donar a l’Ivan en horari d’acollida matinal de 7.45-9 h. 

 

INFORMACIONS A TENIR EN COMPTE: 
 

- Les inscripcions finalitzen el 12 de desembre de 2015. 
- No s’acceptarà cap participant que no hagi entregat el full de dades personals abans de començar el casal.  
- Fer ingrés a “La Caixa de pensions”, indicant: nom de l’escola, nom i cognom 
(exemple: Migdia Maria Garcia), al núm. de compte:  ES70 2100 1631 6002 0008 8877 
- No es procedirà la devolució de l’ import pagat, per causes d‘absència, malaltia o baixa. 
- Els menús aniran a càrrec de la cuinera. 
- Us convidem a assistir a una reunió informativa el dia 3 de desembre a les 19.30 a la sala Josep Pujades. Es 
parlarà del que es farà, presentació els monitors i la coordinació, què cal portar, precs i preguntes i es donarà 
l’horari de les activitats i el menú.  
- Telèfon de contacte en cas de dubte: 628 907 733 (Ivan) o al 616 549 668 (Mònica). 
 

AUTORITZACIÓ FAMÍLIES (a omplir pels pares o tutors) 
En/na..................................................................amb DNI núm................................................................ 
autoritza el seu fill/filla.......................................................... a participar als casals i activitats que 
s’organitzen a l’escola Migdia de Girona. 
 

Signatura i DNI: 
SOCIS AMPA 
Sol·licitud d’autorització: Drets Imatge: Us demanem el vostre consentiment per a l’ús de la imatge (regulat per 
la Llei 5/1982, de  5 de  maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a  la pròpia imatge) en  
documentació i mitjans relacionats amb  totes les activitats pròpies de  l’AMPA (revista,  blog,  web, àlbums, 
calendaris, orles...).     
                    AUTORITZO          /         NO AUTORITZO                           
 

Signatura i DNI:            Girona, _____ de ___________________ de 2015 

NOM I COGNOMS PARE: 
 
TELÈFON/MÒBIL:  

 

  NOM I COGNOMS MARE: 
 
TELÈFON/MÒBIL:  

 

MÉS TELÈFONS DE 
CONTACTE: 
 
 
 

NOM I COGNOMS ALUMNE:    CURS:    CORREU ELECTRÒNIC: 

  EL NEN/A PATEIX ALGUNA AL·LÈRGIA O MALALTIA?: 

HORARI TOT EL CASAL DIA ESPORÀDIC 
��  7:45 -  9:00 ☐	 25,00 €  3,00 €  

��  9:00 -  13:00 ☐	 80,00 €  10,00 €  

��  9:00 -  15:00 ☐	 150,50 €  17,00 €  

��  9:00 -  13:00 i  15:00 -  16:30 ☐	 106,25 €  12,60 €  

��  9:00 -  16:30 ☐	 176,75 €  19,70 €  


