
Setmanes Acollida
8 - 9

Matí
9 - 13

Matí i tarda
9 - 13 i 15 - 17

Permanències
17-18

Menjador 
13-15

Setmana 1
25 - 29 de juny

Setmana 2
2 - 6 de juliol

Setmana 3
9 -13 de juliol

Setmana 4
16 - 20 de juliol

QUOTA TOTAL €

Jo       amb DNI

com a pare/mare/tutor/a legal de
INSCRIC i AUTORITZO el meu fill/a a participar al CASALET que organitza el COL·LEGI 
SALESIÀ SANT ANTONI DE PÀDUA.

Així mateix l’autoritzo a:

participar a les sortides que es puguin portar a terme al llarg del casalet fora de 
l’escola així com a participar en les activitats d’aigua previstes.

que es puguin fer fotos i filmacions al nostre fill/a en el marc de les activitats del 
casalet i que es puguin publicar en cartelleres i plana web, sempre en l’àmbit 
escolar i del casalet (en cas que no vulgueu que sigui així, cal que ho comuniqueu 
a les observacions).

Mataró, a  de     2018

Signat:

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
els titulars de les dades personals i els seus representants legals, recollides en aquest formulari, autoritza 
expressament al Col·legi Salesià Sant Antoni de Pàdua (Salesians Mataró) a tractar aquestes dades i poder-
les incorporar en un fitxer amb la finalitat de poder gestionar l’activitat d’estiu sol·licitada.

Els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per 
escrit i acompanyada de fotocòpia del DNI, al responsable del fitxer, a l’adreça Av. Puig i Cadafalch, 80. 
08303, Mataró (Barcelona), o a la adreça de correu raul.herrero@salesians.cat.

•

•



La nostra directora del Casalet, la Cristina Sánchez, monitora de l’escola, amb una 
àmplia experiència al món del lleure, dirigirà el nostre fantàstic equip de monitors/es 
que ho estan preparant tot per compartir l’estiu amb els vostres nens i nenes!

Les activitats d’Estiu als Salesians estan coordinades i guiades pels professors de 
l’escola Edu Pau i Raúl Herrero. Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu a 
contactar al correu raul.herrero@salesians.cat.

Arriba l’Estiu i el Casalet de Primària es prepara per viure l’esdeveniment més important 
de l’any: LA FESTA MAJOR! Uns festa plena de sorpreses, màgia, fantasia i un munt 
d’activitats per gaudir de la millor FESTA MAJOR de l’estiu. A què espereu?

Ens refrescarem a la PISCINA, anirem d’EXCURSIÓ, farem RUIXADES i XERINGADES, 
balls, esports, MANUALITATS, VISITES SORPRESA i moltes activitats més! Els nens i 
les nenes de 1r i 2n podreu triar quin és EL VOSTRE ITINERARI PREFERIT:

ARTÍSTIC: tallers i manualitats per potenciar la seva creativitat!
ESPORTIU: futbol, bàsquet, hoquei, esports alternatius, raquetes, jocs preesportius...
BALL: tallers de dansa, coreografies, desplaçaments...

Cada setmana farem una sortida amb els vostres fills/es. Les activitats estaran 
adaptades en funció de les edats. I COM CADA ANY, a més de les sortides...

La DORMIDA A L’ESCOLA! No us podeu perdre la festa de pijames, una nit màgica 
amb jocs de nit, cinema i moltes sorpreses més!

Per a aquells que ho necessitin oferim el servei d’acollida matinal de 8 a 9, el servei de 
menjador de 13 a 15 i el de permanències de 17 a 18.

Casalet
Educació Primària - 1r i 2n

Reunió informativa d’Estiu als Salesians

DIJOUS 10 DE MAIG
A LES 19.30 HORES (Sala d’actes)

Realitzeu la inscripció online:

www.mataro.salesians.cat

Feu l’ingrés de la quota al compte indicat
(indiqueu el nom del vostre fill/a)

ES27 2100 1005 0902 0016 4966

Lliureu a la recepció de l’escola:
- Autorització signada
- Fotocòpia de la TSI/Cat Salut
- Justificant de l’ingrés

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció

Descomptes per a germans
Per a 2 germans, s’aplicarà un 10% de descompte en la quota del segon germà. Per a 
3 germans o més, s’aplicarà un 10% de descompte en la quota del segon germà i un 
15% de descompte en la quota del tercer o successius germans. Els descomptes no 
són aplicables als serveis especials (acollida, permanències i menjador).

Pagament fraccionat
Aquelles famílies que ho considerin oportú poden optar per un pagament fraccionat 
en dues parts iguals. El primer pagament s’ha de realitzar abans del 31 de maig i el 
segon abans del 23 de juny.
No s’efectuarà cap devolució provinent d’errors de càlcul inferiors als 20€ a causa de les despeses administratives que comporta. En 
el cas de baixa injustificada, s’efectuarà el retorn de l’import a excepció d’una franquícia de 60€ en concepte de despeses generades.

Ingrés de la quota al compte
Caixa Bank: ES27 2100 1005 0902 0016 4966

Setmanes
Acollida
(esp.: 5€)

Matí*
9 - 13

Matí i tarda**
9 - 13 i 15 - 17

Perman.
(esp.: 5€)

Menjador
(esporàdic: 8,95€)

1 10€ 79,65€ 99,82€ 10€ Preu per setmana
42€2 20€ 136,50€ 183,25€ 20€

3 29€ 180,32€ 223,30€ 29€ Preu tot el casal
150€4 38€ 214,16€ 260,50€ 38€

* Inclou la sortida de 9 a 17 que es faci aquella setmana  
**Inclou totes les sortides

Procés d’inscripció

La inscripció queda reservada

La inscripció queda confirmada


