Protocol d’inscripció al casal d’estiu “La Pineda Màgica”

L’estiu del 2018 “La Pineda Màgica” comptarà amb 110 places setmanals, obertes a nens/es de
segon cicle d’infantil i fins a tercer de primària amb un total de cinc torns:
-

1r torn del 25 - 29 de juny
2n torn del 02 - 06 de juliol
3r torn del 09 - 13 de juliol
4r torn del 16 - 20 de juliol
5è torn del 23 - 27 de juliol

Inscripcions
Les inscripcions es duran a terme mitjançant el programa informàtic AMPASOFT, i el formulari
d’inscripció al web del IE Costa i Llobera. El període d’inscripcions s’iniciara el dilluns, 23 d’abril
a les 09:00h quan les activitats restaran obertes a l’AMPASOFT i finalitzara el divendres, 27
d’abril a les 00:00h. En el mateix moment de realitzar la inscripció rebreu un correu confirmant
que la vostra sol·licitud ha estat tramesa i, a partir del 2 de maig un cop tancat el període
d’inscripcions es validaran les sol·licituds informant a les famílies, via correu electrònic, si han
obtingut la plaça sol·licitada o resten a la llista d’espera.
Tots aquells que rebin el correu conforme han estan admesos, hauran de formalitzar la
inscripció al casal d’estiu emplenant el formulari ubicat a l’apartat d’activitats d’estiu al web
del Costa i Llobera, a més d’entregar els documents necessaris a la secretaria del centre a la
Cristina Buey, en els horaris de dilluns a divendres de 08:30h a 13:30h. i de 14:30 a 16:40h.
tenint com a data límit per omplir el formulari i entregar els documents el divendres 11 de
maig.
*Els alumnes externs al centre podran sol·licitar plaça via telefònica o de forma presencial a la
secretaria del IE Costa i Llobera.
Documents inscripció que cal presentar a Secretaria:
-

Butlleta de domiciliació bancaria (Només en cas de canviar el compte bancari habitual i
per a inscrits externs al centre)
Fotografia mida carnet (Només per a inscrits externs al centre)
Formulari inscripció
Autorització sortides
Protecció de dades
Drets d’imatge
Fotocòpia targeta catSalut (TIS)
Fotocòpia llibre de vacunació (En cas de no estar vacunat, cal presentar informe mèdic
oficial constatant el bon estat de salut de l’infant)

Tots els documents que haureu d’omplir i entregar per a formalitzar la inscripció, podreu
descarregar-los al web del Costa i Llobera a l’apartat AFA / vocalíes / Activitats d’estiu
(http://www.costaillobera.net/web/index.php/activitats-d-estiu).
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*No presentar els documents requerits dins el període estipulat comportara la pèrdua de la
plaça i la quota d'inscripció
Pagament
-

-

El torn setmana de cinc dies te un cost de 103.00€
El primer abonament per el 50% del total de la matrícula familiar es farà efectiu entre
els dies 1 i 5 de juny. El segon abonament del 50% del total de la matrícula es
carregarà entre els dies 1 i 5 de juliol.
Al ser una activitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona, les famílies que ho
requereixini compleixin els requisits, poden optar a la sol·licitud d’ajut econòmic.
Disposareu de tota la informació necessària pel procés a seguir, a partir del dia 23
d’abril a la secretaria del IE Costa i Llobera. Serà necessari comptar amb plaça al casal
per poder iniciar el tràmit

Baixes i Modificacions
-

-

Caldrà notificar qualsevol baixa o modificació via correu a l’adreça
vocalia.estiu@costaillobera.cat
Després de que el període d’inscripció finalitzi, el 27 d’abril, no es realitzaran
modificacions, canvis de torns, o cancel·lacions totals o parcials a les inscripcions.
Es retornarà l’import total de la matrícula únicament en cas de presentar un certificat
mèdic oficial justificant l’incapacitat d’assistir al torn o torns als quals ha estat inscrit
l’infant.
El retorn de les quotes, en cas de procedir, es realitzaran durant el mes de setembre.
Les places que es donin de baixa dins el període d’inscripcions seran cobertes per
ordre d’acord amb la llista d’espera generada a l’aplicació AMPASOFT.

Graella resum
Data

Hora

Tràmit

Lloc

23/04/2018

09:00

Inicia període inscripcions

AMPASOFT

27/04/2018

00:00

Finalitza període inscripcions

AMPASOFT

03/05/2018

09:00

Inicia període lliurament formularis, documents
i sol·licitud ajuts econòmics

Web Costa i Llobera
Secretaria del centre

09/05/2018

13:00

Finalitza període per a presentar sol·licituds
ajuts econòmics

OAC Sarrià

11/05/2018

13:30

Finalitza període lliurament documents

Web Costa i Llobera
Secretaria del centre

