
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 CAMPUS DE FUTBOL 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 campus 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 
campus i que es puguin publicar en cartelleres i plana web, sempre en l’àmbit 
escolar i del campus (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.

•

•



Arriba l’estiu i el Campus de futbol dels Salesians i l’E.F. Salesians Mataró torna! El 
nostre campus forma part d’Estiu als Salesians i és una bona oportunitat per gaudir 
del nostre esport durant l’estiu a les instal·lacions del Col·legi Salesià Sant Antoni 
de Pàdua.

Dins d’ un entorn lúdic i educatiu, us proposem un campus centrat en el món del 
futbol. Estem planificant el campus per AJUDAR-VOS A MILLORAR LA VOSTRA 
TÈCNICA individual i els fonaments bàsics per CRÉIXER COM A ESPORTISTES.

Millora la teva tècnica individual, els aspectes tàctics, gaudeix amb les competicions 
internes, els concursos, els PARTIDETS AMB ALTRES CAMPUS, xerrades 
tècniques, activitats específiques segons les edats, ENTRENAMENTS ESPECÍFICS 
DE PORTERS! I per refrescar-nos durant l’estiu tindrem PISCINA CADA DIA!

Sortides a la platja i a l’ILLA FANTASIA!  GRAN GIMCANA FINAL, RUIXADES, FESTA 
DE L’ESCUMA, guerres de globus, vídeos, i a causa de l’èxit d’anys anteriors, la 
DORMIDA A L’ESCOLA! Amb partidets, túnel del terror per als més grans...i per 
si tot això us sembla poc... PILOTA I EQUIPACIÓ DE FUTBOL PER A TOTS ELS 
PARTICIPANTS!

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.

Els nostres directors del campus, l’Edu López i en Sergi Yagüe (professors d’educació 
física amb àmplia experiència en la docència i el món del futbol), ja estan treballant 
amb l’equip d’entrenadors de l’E.F. Salesians Mataró i monitors per compartir l’estiu 
amb tots vosaltres.

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

Campus de futbol
des de P-4 fins a 2n d’ESO

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


