
 

ESCOLA 

PROVENÇALS 

 

 

  

 

  

DATES: 

Del 10 al 21 de juny de 2013 

 

PREU:   

De 16:00h a 16:30h       7.75 € 

De 17:00h a 17:30h                   7.75 € 

 

INSCRIPCIÓ DE DIES ESPORÀDICS: 

Preu del dia esporàdic: 1.50 euros/mitja hora (en 

cas de necessitat) i es pagaria el mateix dia. 

   

INSCRIPCIONS: 

Haurem d’apuntar els nois/es per setmanes 

complertes. 

 

 

Per a tramitar la inscripció cal: 

1. Omplir el formulari d’inscripció amb totes les 

dades personals. 

 

2. Fer l’ingrés al núm. de compte 0081 7013 94 

0001340640 de Banc Sabadell. 

 

3. Portar el full d’inscripció i el comprovant 

d’ingrés FINS EL 31 de MAIG al coordinador 

d’activitats extraescolars Raul Gonzalez en horari 

de dilluns a divendres de 16:30h a 18:30h 

 
*l’obertura del grup queda condicionada a un mínim 

de 14 d’inscripcions per setmana 

DATES:  
10 al 21 de juny 

(16:00h a 16:30h) 

10 al 21 de juny 

(17:00 a 17:30) 

*l’obertura del grup queda 

condicionada a un mínim 

d’inscripcions 



 

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de LO 15/1999, de 13 de desembre de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, CET10 Club, disposa d’un fitxer de 

dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, 

en el que seran tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i 

acceptant la cessió de les mateixes a les empreses del grup CET10 i l’AMPA del 

centre on es realitzi l’activitat, per tal de permetre el compliment de la seva 

sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. També consenteix els 

desplaçaments que s’hagin de fer durant el transcurs de l’activitat. D’acord amb 

allò disposat en la LO 15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició respecte d’aquestes dades al correu electrònic 

administracio@cet10.org 

 No accepta que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant 

l’activitat per tal de donar suport visual a la nostra pàgina web i documents 

d’informació corporativa. 

 

 

 

  

Signat

ura 

 

 

  

Data 

 

 

  

ACTIVITATS AL CASAL DE TARDA: 

 

Tallers: L’elaboració i creació de 

diferents objectes per part dels 

mateixos nens, objectes decoratius 

(figures de fang, dibuix,  

manualitats amb materials 

reciclables...) i objectes que 

posteriorment poden servir per 

jugar. 

 

Jocs d’expressió: Aprendre una 

dansa, cantar un cançoner, jugar a 

ser..., inventar històries, escoltar 

un conte, fer lectures  

dramatitzades, tocar un instrument, 

etc. son alguns exemples 

d’activitats relacionades amb 

l’expressió. 

 

Jocs cooperatius: en aquest cas, el 

més important no és l’activitat 

física si no la implicació i 

col·laboració de tots els membres 

del grup per assolir una fita. 

 

Jocs tradicionals: Amb un mínim de 

material, amb imaginació i amb 

altres companys amb ganes de passar-

s’ho bé es poden passar moltes hores 

divertides. Les xapes, la xarranca, 

etc. són un bon exemple. 

 

mailto:administracio@cet10.org

