Inscripcions Casal d’estiu Costa i Llobera 2016
1. S’ofereixen 100 places per torn de P3 a 3r de primària, un 10% d’aquestes es
reserven per infants de fora l’escola. Els torns són:
a. Torn 1: 22 i 23 de juny
b. Torn 2: 27 de juny al 1 de juliol
c. Torn 3: 4 al 8 de juliol
d. Torn 4: 11 al 15 de juliol
e. Torn 5: 18 de 22 de juliol
Pels infants de fora de l’escola, la inscripció serà presencial a la secretaria de l’IE Costa i
Llobera del dia 18 al 6 de maig de 2016 en horari de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de
14:30 a 16:30 h.
2. Del 18 al 22 d’abril, es repartiran números per establir l’ordre d’inscripció. Els números es
recolliran a la secretaria de l’escola, en horari de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de
14:30 a 16:30 h. Es donarà un número per infant. Cada persona podrà recollir els números
pels seus fills i filles i pels d’una altre família.
3. El dilluns 25 d’abril, es publicaran les llistes amb els infants que hi ha a cada torn, alhora,
us enviarem un mail per torn i per infant, indicant si ha entrat o està en llista d’espera i les
instruccions per a realitzar la matrícula.
4. Abans del 6 de maig, s’haurà d´haver realitzat la inscripció i portar els següents
documents a la secretaria de l’escola, sense els quals no es donarà per vàlida la inscripció.
a. Formulari de dades bancàries
b. Formulari d’adhesió a l’assegurança escola (si us heu donat de baixa)
c. Fotografia mida carnet (només els infants de fora del Costa i Llobera)
d. Fotocòpia Tarja Seguretat Social
e. Fotocòpia carnet de vacunació, si l’infant no està vacunat, cal presentar un informe
mèdic oficial, de l’estat de salut de l’infant.
f. Autorització de sortides
g. Cessió de dades
h. Drets d’imatge
5. El primer abonament del 50% es farà el càrrec entre els dies 1 i 5 de juny.
6. El segon abonament del 50% es farà el càrrec entre els dies 1 i 5 de juliol.
7. Com que és un casal homologat per l’Ajuntament de Barcelona, les famílies que ho
necessitin, poden tenir accés a un ajut econòmic. Per a més informació dels requisits i
procés, demaneu a la Cristina Buey de la Secretaria de l’IE Costa i Llobera
8. Comunicació i procés de baixes un cop hagueu formalitzat la inscripció:
a. Les baixes s’han de notificar al correu electrònic de la vocalia d’estiu
(estiu.costaillobera@gmail.com)
b. Es retornarà el 100% de la quota si s’avisa abans del 15 de juny de 2016 i el 50% si
la baixa s’efectua sense haver iniciat l’activitat.
c. El retorn dels diners es farà durant el mes de setembre de 2016 i en cas d’haver
despeses bancàries, correran a càrrec de la família.
d. La plaça que generi la baixa, serà coberta per la llista d’espera seguint rigorós ordre
de número lliurat.

