Casal d’estiu La Pineda màgica IE Costa i Llobera 2017

S’ofereixen 110 places per torn o setmana per a infants de P3 a 3r de primària.
Els torns amb dates i horaris són:
•
•
•
•
•

Torn 1: 22 i 23 de juny de 8:30 a 16:30 hores
Torn 2: 26 al 30 de juny de 8:30 a 16:30 hores
Torn 3: 3 al 7 de juliol de 8:30 a 16:30 hores
Torn 4: 10 al 14 de juliol de 8:30 a 16:30 hores
Torn 5: 17 de 21 de juliol de 8:30 a 16:30 hores

Inscripcions:
El procés d’inscripcions s’inicia el 24 d’abril. El dilluns 24 d’abril a partir de les 8:30h, a la
secretaria de l’IE Costa i Llobera per ordre d’arribada, s’entregarà a les famílies un número per
a cada infant que voleu inscriure. Cada persona podrà recollir un número de torn pels seus
infants i pels d’una altra família. Aquest número és per a marcar l’ordre d’inscripció per tant el
dia 25 a les 16h, es penjaran a la Secretaria de l’Escola, els llistat d’admesos per a cada torn. És
a partir d’aquest moment i fins a data límit el 5 de maig, que les famílies admeses, heu de
formalitzar la inscripció online, mitjançant el programa informàtic de l’AFA, l’AMPASOFT
(https://ampacostallobera.ampasoft.net/login). Alhora caldrà entregar la documentació
requerida a la secretaria de l’escola.
A partir del dia 6 de maig, es pot inscriure tothom i sense número, fins a exhaurir places.
Quadre resum del procés d’inscripcions:
DATA

HORA

QUÈ

ON

24/04/17

8:30

Recollida número torn
inscripció

Secretaria IE Costa i Llobera

25/04/17

16:00

Publicació llista
admesos

Secretaria IE Costa i Llobera
AMPASOFT alumnes IE Costa i Llobera
https://ampacostallobera.ampasoft.net/login

25/04/17
5/05/17

08:30-13:30
14:30-16:30

Formalitzar inscripció
admesos

GOOGLE alumnes fora IE Costa i llobera
Enllaç al formulari inscripció casal d'estiu Pineda Màgica 2017

6/05/17

Inscripció sense
número de torn fins
exhaurir places

AMPASOFT alumnes IE Costa i Llobera
https://ampacostallobera.ampasoft.net/login
GOOGLE alumnes fora IE Costa i llobera
Enllaç al formulari inscripció casal d'estiu Pineda Màgica 2017

Casal d’estiu La Pineda màgica IE Costa i Llobera 2017

L’entrega de formularis i recollida de números es farà a la secretaria de
l’escola (Cristina Buey) en l’horari de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 14:30 a 16:30 h.
Tots els formularis que haureu d’omplir i entregar per a formalitzar la inscripció, els podeu
recollir a la secretaria de l’escola o bé baixar-vos-els de la web del Costa i Llobera a l’apartat
Vocalia Activitats d’estiu (http://www.costaillobera.net/web/index.php/activitats-d-estiu) .
1.
2.
3.
4.
5.

Formulari Autorització de sortides
Formulari Cessió de dades
Formulari Drets d’imatge
Fotocòpia Tarja Seguretat Social o de la mútua
Fotocòpia carnet de vacunació, si l’infant no està vacunat, cal presentar un informe
mèdic oficial, de l’estat de salut de l’infant.
6. Fotografia mida carnet (només els de fora l’escola)

Pagament:
•
•
•

El torn de dos dies té un cost de 41,20€ i els torns de cinc dies, el preu és de 103€
El primer abonament del 50% es farà el càrrec entre els dies 1 i 5 de juny. El segon
abonament del 50% es farà el càrrec entre els dies 1 i 5 de juliol.
Al ser una activitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona, les famílies que ho
requereixin i compleixin els requisits, poden optar a la sol·licitud d’una ajuda
econòmica. Disposareu de tota la informació necessària pel procés a seguir, a partir del
dia 24 d’abril a la secretaria de l’IE Costa i Llobera.

Baixes:
•
•

•

Les baixes s’han de notificar al correu electrònic de la vocalia d’estiu
(vocaliaestiu@costaillobera.cat )
Es retornarà el 50% de la quota en cas de baixa. Si es pot cobrir la baixa amb una
inscripció nova o la baixa no suposa un dèficit econòmic per l’activitat, es retornarà el
100%. El retorn dels diners es farà durant el mes de setembre.
La plaça que generi la baixa, en cas d’haver-hi llista d’espera, serà coberta per rigorós
ordre d’arribada.

Vocalia d’estiu IE Costa i Llobera
vocaliaestiu@costaillobera.cat

