INFORMACIÓ GENERAL
ESTIU JOVE 2018
INSCRIPCIONS
Del 07 al 20 de Maig
Al Web
www.eltercerelement.com
Del 07 al 11 de Maig
A La Masoveria – Av. Mas Bagà, 26
10h a 13h i 17h a 20h
Inscripcions fora de termini, tindran un recàrrec de 8€ (subjecte a la disponibilitat, places limitades)

Del 25 Juny al 27 de Juliol

SERVEI SECRETARIA
De dill a div
De 9:00 a 13:30h
RENOVACIONS SETMANALS
De 9:00 a 13:30h

Al Pavelló Municipal

De Dilluns a Dimecres
• A Secretaria del Pavelló
• Per correu: casalestiullinars@gmail.com
• Pagament en efectiu, transferència o caixer automàtic
SERVEIS ESPORÀDICS
• Avisar i pagar a secretaria del pavelló (pagament en efectiu)
SERVEI BON DIA
• Si no és possible avisar, presentar-se el mateix dia al servei, i portar
l’import exacte i entregar-lo al monitor responsable del servei Bon dia
SERVEI MENJADOR
• Avisar i pagar a secretaria del pavelló (pagament en efectiu)
ACOLLIDA TARDA
• Avisar com a màxim el mateix dia abans de les 09:30h

ENTRADA
SORTIDA
SORTIDA DINAR
SORTIDA CASAL TARDA
SORTIDA ACOLLIDA TARDA
HORARIS
ESPECIALS

•
•
•
•
•
•

•

UBICACIÓ I HORARIS DE L’ESTIU JOVE
La Masoveria
09:00h
La Masoveria
13:30h
Escola Salvador Sanromà
15:00h
Escola Salvador Sanromà
17:00h
Escola Salvador Sanromà
18:00h

Durant l’Estiu Jove les famílies anireu rebent les circulars informant dels horaris especials de
sortides i acampades

TARGETA IDENTIFICATIVA
Els menors de 9 anys no poden marxar sols
NO CALDRÀ LA TARGETA si a la inscripció s’autoritza a marxar sols als majors de 9 anys
En el moment de la inscripció s’entregaran 3 targetes identificatives que permetran al monitoratge
identificar quines són les persones responsable/autoritzades a recollir l’infant
1 còpia de la targeta SEMPRE ha d’estar dins la motxilla de l’infant
Les altres 2 copies l’han de portar a sobre les persones adultes responsables en el moment de recollir
l’infant
Darrera la targeta hi ha el TELÈFON DEL CASAL per avisar de qualsevol incidència o canvi de responsable
autoritzat a recollir (aquest telèfon estarà operatiu del 25 juny al 27 de juliol)

ADMINISTRACIO DE MEDICAMENTS
Per poder administrar medicaments als participants cal:
• Tenir signada l’autorització d’administració de medicaments que consta al full d’inscripció
• Entregar informe mèdic, pla d’actuació i recepta mèdica

casalestiullinars@gmail.com

INFORMACIÓ GENERAL
ESTIU JOVE 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

QUÈ HAN DE PORTAR ELS/LES PARTICIPANTS
Roba còmoda per fer esport
La samarreta de L’Estiu Jove (sobretot el dia de les sortides), se n’hi donaran dues + bossa d’obsequi
Calçat tancat de peu
Gorra
El dia de piscina: tovallola, banyador, xancletes , crema solar i, en cas necessari: flotador, ulleres...
Esmorzar i Aigua
TARGETA IDENTIFICATIVA, sempre dins la motxilla (els/les nens/es que no poden marxar sols/es)
TOT DEGUDAMENT MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A
NO recomanem portar diners ni objectes de valor

•
•
•
•
•

ÀPATS A l’ESTIU JOVE
Cada dia cal portar esmorzar i aigua
Perquè els infants prenguin consciència de la importància de cuidar i valorar el medi ambient, recomanem que es faci ús
de carmanyoles i cantimplores reutilitzables, evitant el paper l’alumini i el plàstic

Els infants que es quedin fins la tarda, poden portar berenar
Els infants que es queden al menjador recomanem portin raspall i pasta de dents
Els dies de sortida que es torna a les 16h, s’ha de portar esmorzar i dinar
Els infants que tinguin contractat el servei de menjador, els dies de sortides se li entregarà pícnic
(dos entrepans+aigua+fruita)

•
•
•

CANALS DE COMUNICACIÓ
Telèfon casal: 602.211.900 (aquest telèfon estarà operatiu del 25 de Juny al 27 de Juliol)
Correu casal: casalestiullinars@gmail.com
Circulars setmanals en paper amb les activitats i horaris especials
Cartellera a secretaria amb els calendaris setmanals d’activitats i menús menjador

•
•
•

FOTO CASAL
Durant el casal es fa una foto de grup de tots els infants
Rebreu circular informant del dia, i recordant que és imprescindible portar la samarreta del Casal
A la circular també se us informarà de com reservar la foto i preu

•

ESTIU JOVE
Activitat

Horari

Setmana

09:00-13:30

Set. Acampada

15:00-17:00

SERVEIS EXTRES
Preu €
66€/setmana
310€ Pack 5 set*
82€/setmana

Activitat
Bon dia
Servei Menjador
Tarda esporàdica
Acollida tarda

casalestiullinars@gmail.com

Horari
08:00-09:00
13:30-15:00
15:00-17:00
17:00–18:00

Preu €
4€/dia
8€/dia
6€/dia
4€/dia

