Activitats a la PISCINA 1 cop per
setmana
Jocs aquàtics diaris
Lligues esportives i esports
individuals
Activitat Mou-te (ioga, tai-txi,
batuka, hip-hop i casal sobre
rodes)
Tallers de cuina, manualitats,
dansa, música i cançons amb
materials específics inclosos en
el preu final de l'activitat
Gimcanes i jocs de pistes
Jocs tradicionals i simbòlics
Casinet
Biblioteca i entreteniments
El Bloc del Casal
Activitats Trending Tòpic
Samarreta del casal de record
Campionat de Wii
I moltes activitats més!!

Del 29 d’abril al 10 de maig de 2013
Preferentment via correu electrònic,
presencialment a la coordinació de
serveis de l’Escola Lola Anglada
C. Segarra, s/n
Sant Quirze del Vallès
Demanar per Fran
Casal Homologat pel Departament de Joventut | El
100% de l’equip és titulat en Lleure Educatiu.

Documentació a aportar:
Del 29 d’abril al 10 de maig de 2013
Preferentment via correu electrònic
O bé presencialment a la coordinació de
serveis de l’Escola Lola Anglada
C. Segarra, s/n
Sant Quirze del Vallès
Demanar per Fran

1 fotografia mida carnet
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del carnet de vacunes
MOLT IMPORTANT: En cas de malalties cròniques, discapacitat o
mobilitat reduïda el corresponent certificat mèdic

5
4
3
2

09h00 a 13h30

- 20,00 €

09h00 a 15h00

- 30,30 €

09h00 a 17h00

- 40,00 €

09h00 a 13h30

- 16,00 €

09h00 a 15h00

- 24,00 €

09h00 a 17h00

- 32,00 €

09h00 a 13h30

- 12,00 €

09h00 a 15h00

- 18,00 €

09h00 a 17h00

- 24,00 €

09h00 a 13h30

- 08,00 €

09h00 a 15h00

- 12,00 €

09h00 a 17h00

- 16,00 €



El primer dia de casal i sempre que calgui reposar
 Una muda, roba interior, samarreta, pantalons i mitjons tot marcat
amb el nom.
 Una caixa de sabates buida marcada amb el nom.



La jornada que es realitza una sortida de nou a cinc
 La samarreta del casal (ha de tenir mànigues)
 Calçat còmode.
 Banyador, tovallola i xancletes (en cas de banyar-se)
 Gorra amb visera.
 Crema protectora solar.
 L’esmorzar de mig matí.
 El dinar (en cas de no voler pícnic)



Sempre
 Roba de Cotó Lleugera marcada amb el nom
 Una Gorra pel sol amb visera marcada amb el nom
 Calçat fàcil de posar i treure marcat amb el nom
 L’esmorzar de mig matí
 Crema Fotoprotectora d’índex 20 o superior
 Xancles amb sola antilliscant
 Una tovallola gran
 Banyador o Vestit de bany
 Una Pinta per anar ben macos/ques

Podran participar a l’activitat aquells participants que:
-Tinguin entre 3 i 12 anys en el moment de l’inici del Casal, hagin realitzat la inscripció dins els
terminis establerts, no estiguin en causa de deute econòmic amb ISS Activa Educacional, S.L. ,
presentin tota la documentació necessària en el moment de la inscripció, i hagin pagat la
totalitat de l’activitat, de manera fraccionada o no, abans de començar el Casal.
Els participants que precisin d’un monitor de suport per a les tasques habituals d’escolaritat
ho hauran de fer constar a la fitxa d'inscripció per tal de poder tramitar els ajuts necessaris a
l’entitat corresponent. ISS Activa Educacional, S.L. estudiarà, conjuntament amb la família, el centre
habitual del sol·licitant i els serveis de suport corresponents, la viabilitat de la participació al casal.
L’import final de la inscripció a l’activitat haurà de ser abonat en la seva totalitat abans del
començament del Casal, mitjançant domiciliació bancària.
ISS Activa Educacional, S.L. retornarà l’import pagat a aquells participants que per motius de
salut que impedeixin la mobilitat i/o trasllat del participant, no puguin començar l’activitat.
ISS Activa Educacional, S.L. retornarà el 50 % de l’import ja pagat (fraccionat o no) de l’activitat
a les famílies que anul·lin la inscripció sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici
de l’activitat,
ISS Activa Educacional, S.L. es reserva el dret d'anul·lar el Casal en cas de no cobrir el mínim de
places establert, 15 per torn, sempre, com a mínim, 15 dies abans de l'inici de l'activitat. En
aquest cas informarà cada usuari inscrit sobre aquesta circumstància.
Protecció de Dades . De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats
en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es
recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps
imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal
seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny,
prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals
han estat sol·licitats a l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat
només podran ser cedits, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, per al compliment de fins directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i
del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.

