
cAsal lUdIcO-esportiu

El viatge del

70è aniversari
Antoine De Saint-�upéry

Consell Esportiu de l’Alt Penedès

Ajuntament
d’Olèrdola

-

Col·labora:

Passatge de l’Esport núm. 1 (Pavelló de la Gamba)
De dilluns a dĳous de 9.30h a 13.30h 

i de 16.00h a 19.30h. 
Divendres de 9:30h a 13:30h

Telèfon: 93 817 37 36
http://www.jespe.org

facebook.com/consellesportiu.altpenedes

Reunió informativa per inscrits:
El dilluns 9 de juny a les 20:00h 

al Local R�send Montané
de Sant Miquel d’Olèrdola.

Per qualsevol dubte o consulta podeu trucar a les 
oficines del Consell Esportiu

o enviar un mail a mgirona@jespe.org

El viatge del

70è aniversari

Dades del participant
Cognoms:

Nom:

Adreça:

Codi p�tal:

Població:

Data de na
ement:

Edat:

Dades de la família
Nom pare:

Nom mare:

Telèfons

- casa:

- pare:

- mare:

- altres:

Correu electrònic:

FITXA D’InscrIPCiO
-

escola Circell Moja
escola R�send Montané Sant Pere Molanta

Lloc on farà el Casal:   



DATES  i  HORAR I S

E� d’animació del Casal
El Petit Príncep ens convidarà a recordar què significa descobrir 
el  món, refl�ionar i qüestionar les c�es, rebutjar la injustícia, 
acceptar l’altre pel que és i no pel que representa, respectar la 
natura i no oblidar-n� de perdre una mica el temps contemplant 
la bellesa d’una flor. Treballarem junt amb el Petit Príncep 
l’amistat, l’amor, la gener�itat, la bondat, la imaginació, 
l’individualisme, etc... a partir d’un tret comú en el Casal 
d’Estiu: veure-ho amb ulls d’infant. “Totes les persones grans 
han començat essent nens. Però n’hi ha poques que se’n 
recordin”.

D� casals i un sol projecte (novetat!!!)
Enguany prop�em de fer el casal d’estiu en dues escoles del 
municipi (Circell i R�send Montané) en un sol projecte educatiu, 
és a dir, les activitats seran les mate
es, durant la setmana es 
trobaran 2 o 3 dies els nens dels d� casals per reali�ar 
activitats conjuntes: piscina, �cursions (teatre, illa fantasia, 
etc) i una trobada a la setmana (gimcana, acampada, etc). 
Cada nen/a pot escollir l’escola on fer el casal!

Estiu jove (novetat!!!)
Com a novetat volem oferir un estiu per als joves de 1r a 4t d’ESO 
on farem un munt d’activitats molt diverses i molt “canyeres”; 
esports, intercanvis amb d’altres casals de joves de la comarca, 
sortides a la platja, curses d’orientació, �cursions, travesses, 
sortida jove, etc...

Requisits:
Perquè es puguin dur a terme els �tres del casal són necessaris 
els següents mínims:
- Menjador en cadascuna de les escoles i cada setmana: 10 
mínim. Si el servei de menjador només es pot oferir en una de les 
escoles es donarà la p�sibilitat de fer el canvi d’escola.
- Servei d’acollida en cada escola: 10 mínim
- �cursions: 15 mínim en tot el casal
- Inscripcions al casal per setmana a cada escola: 20 mínim
- Casal jove: 15 joves mínim �es per setmana, si no és a
í 
s’oferirà la p�sibilitat que formin part del grup de grans del 
casal (6è)

DATES  i  H ORAR I S

Dates del Casal:
Com a novetat ampliem el calendari del Casal
(sempre que hi hagi un mínim de nens/es):
   - Del 25 al 7 de Juny
   - Del 30 de Juny al 4 de Juliol
   - Del 7 a l’11 de Juliol
   - Del 14 al 18 de Juliol
   - Del 21 al 25 de Juliol
   - Del 28 de Juliol a l’1 d’Ag�t

Amb el següent horari:
   - Acollida: 7:45h a 9:00h
   - Casal d’Estiu: 9:00h a 14:00h
   - Servei de menjador: 14:00h a 16:00h

Inscripcions
Us podeu inscriure de diferents maneres del 26 de maig al 
6 de juny de 2014 (ambd� incl��):
   - al Centre Cívic Ga�ara de Sant Pere Molanta, 
       dilluns i dimecres de 17h a 20h
   - al Centre Cívic La Xa�a de Moja, 
       dimarts i dĳous de 17h a 20h
   - A les oficines del Consell Esportiu (Vilafranca)
       en horari de 9h a 13h i de 16h a 19h
   - Per email a: mgirona@jespe.org

Important
Per a formali�ar la inscripció s’ha d’entregar:
   - el �ll d’inscripció omplert
   - el resguard de pagament del banc 
     indicant el nom del nen/a i el municipi
   - la targeta sanitària del nen/a

Ingrés al número de compte: 
Banc Sabadell ES85 0081 0046 17 0001586762

Servei: Marcar amb una X la resp�ta. Mínim 20 participants:

A c t i v i t a t S

1a Setmana: 25 juny - 27 juny (27€)
2a Setmana: 30 juny - 4 juliol (45€)
3a Setmana: 7 juliol - 11 juliol (45€)
4a Setmana: 14 juliol - 18 juliol (45€)
5a Setmana: 21 juliol - 25 juliol (45€)
6a Setmana: 28 juliol - 1 ag�t (45€)

Servei acollida (2€/dia)         X 
Servei de menjador (7€/dia) X

Mínim 10 participants:                   Núm. dies
 =                €
 =                €

�cursions:
2a Setmana: �cursió al Teatre(8€)
3a Set.: �cursió a Illa Fantasia(20€)
3a Set.: Fàbrica Xocolata Simon Coll(8€)
4a Setmana: Trobada esportiva a Vilafranca(7€)
5a Setmana: Acampada o nit a l’escola (0€)
�cursions estiu jove (preu a definir segons participants)

cicle mitjà i superior
infantil i inicial

Total: €

Autort�ació
Nom:
DNI:

Donat que el dret a la pròpia imatge està reeconegut a l’article 
18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, jo com a 
pare/mare/tutor autori�o que la imatge del meu fill/a pugui 
aparè
er en fotografies del Casal d’Estiu d’Olèrdola.

signatura del pare, mare o tutor:

Autori�o al meu fill a assistir al Casal d’Estiu d’Olèrdola i a 
participar en totes les activitats programades en les condicions 
establertes, i faig �tensiva aquesta autort�ació a les decisions 
mèdiques, en cas d’�trema urgència, sota la direcció facultativa 
pertinent


