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AMB LA COL.LABORACIÓ DE

6 (setmanals)

Acampada 6è
1-5 de juliol

TORNS

1-5 de juliol
15-19 de juliol
2-6 de setembre

25-28 de juny
8-12 de juliol

22-26 de juliol

INSCRIPCIONS
Online:

de 27 d’abril (9h)

a 3 de maig (21h)

Presencials:
2 de maig (19h-21h)

3 de maig (16-19h)

TOTS:
- Fotocòpia de la tarjeta sanitària
- DNI tutor (mostrar en cas d'inscripció presencial)
- Autorització d'assitència (*)

NOMÉS INFANTS DE FORA DE L'ESCOLA
- Fotocòpia del carnet de vacunació (**)
- Fitxa mèdica (*)
- Áutorització de drets d'imatge (*)

NOMÉS EN CAS D'INFANTS AMB AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES I/O LÀTEX:
- Documentació adjunta (*)

NOMÉS EN CAS D'INFANTS AMB DIABETIS:
- Documentació adjunta (*)

NOMÉS EN CAS D'INFANTS AMB DISCAPACITAT:
- Certificat de discapacitat

(*) Documents normalitzats adjunts a la preinscripció
(s'ha d'omplir i entregar a secretaria presencialment en tots els casos)

(**) O informe mèdic on s'especifiqui l'estat de salut de l'infant

< NO S'ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ SENSE TOTA LA DOCUMENTACIÓ >

DOCUMENTACIÓ
OBLIGATÒRIA

PREU - 110 € / setmana (primer torn 88 €)
- Pagament per domiciliació bancària.
- Si un infant s'inscriu a més d'un torn es pot fraccionar pagament

en dos terminis.
- Descompte del 5 % per cada germà.
- En cas de baixa, es retornarà el 50 %.

(S'ha d'avisar amb 15 dies d'antelació. El mes d'agost no es considera hàbil).

- Els alumnes de El Sagrer han d'estar al corrent de l'AMPA.

NORMATIVA DE
PAGAMENT

Per a sol·licitar BECA s'ha de demanar
la documentació a la secretaria del
centre.
Només es pot sol·licitar beca per un
MÀXIM de DOS TORNS.
Un cop atorgada la beca s'ha de passar
a signar per la secretaria del centre.
Per a l'activitat de NIT A L'ESCOLA no
es pot sol·licitar beca.

BEQUES

Horari: de 9:00 h a 17:00 h
Servei matí: de 7:30 h a 9:00 h

(4 €/dia; 12 €/setmana)
DINAR inclòs
Tots els torns inclouen una sortida a
la piscina i excursió de tot el dia.

INFORMACIÓ
GENERAL

12 de juny
Acampada 20 h
Casals 21 h

ACTIVITAT EXTRA (opcional)
3er TORN
Dimarts 9 de juliol (1er y 2n)
Dĳous 11 de juliol (3er, 4t i 5è)
S'ha d'estar inscrit en aquest torn.
PREU : 16 €

NIT A
L'ESCOLA

ESCOLA EL SAGRER
Costa Rica, 26

08027 - Barcelona
Tel. 93.351.60.45

REUNIÓ


