
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 
  

 

Educació Infantil: del 25 al 27 de juny 
 
Educació Primària: del 23 al 27 de juny 

QUÈ ÉS L’ACTITUD 10 DE CET10? 
Un manifest de com treballem. Del què volem oferir a tots els nens, nenes i famílies, 

basat en 10 punts:  
 

1. Treballem per a les persones.   

2. Continuem fidels a promocionar l’esport i el lleure en favor de la infància i els joves. 

3. Compromís amb la feina ben feta. Treballem de forma activa i amb interès. 

4. Oferim tot tipus d’esports i activitats de lleure per englobar a totes les persones. 

5. Entenem l’esport i el lleure com una experiència educativa i divertida. 

6. Les nostres activitats són obertes a totes les persones i tots els nivells. 

7. Tenim sensibilitat i sabem escoltar. 

8. Els nostres usuaris són tant individuals com famílies, nens i nenes. 

9. Compartim i contagiem la vocació i l’entusiasme. 

10. Oferim somriures. 

 
 
CASA DE COLÒNIES EL COLLELL. 

 

Marxem a la casa de Colònies del Collell, un lloc que ofereix l’oportunitat de fer 

esport, excursions, conèixer com és una granja, veure cavalls, fer tallers, 

festes.... Una casa amb tots els serveis envoltada d’un entorn natural preciós i 

a tan sols 12km de Banyoles. 

 

Entre d’altres, la casa disposa dels següents serveis: 

 

· Lliteres amb protecció i finestres de seguretat. 

· Dues piscines: una olímpica i una petita. 

· Camps de futbol gespa, pistes de bàsquet i futbol sala i espais polivalents. 

· Granja amb animals, teatre i discoteca. 

· Més informació sobre les instal.lacions: www.elcollell.cat 
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D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter 
Personal, FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10 , disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat 
al Registre General de Protecció de Dades, en el que són recollides i tractades les dades que vostè ens facilita, 
consentint i acceptant la cessió de les mateixes a FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10, per tal  de permetre 
les gestions derivades de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 
15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació,  cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu 
electrònic administracio@cet10.com 
� No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de FUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA CET10  per donar suport visual a la nostra web,  xarxes socials, documentació corporativa i 
publicitària.   
 

REUNIÓ INFORMATIVA:  
DIA 10 D’ABRIL A LES 17:45 
 

ACTIVITATS 

Les activitats i la seva intensitat variaran en funció de l’edat dels nois/es.  Les activitats 
pròpies del Centre d’interès escollit es combinaran amb jocs de cooperació, pre-esportius, 
d’expressió, jocs de nit, piscina... 

 

Per a Educació infantil: 
La programació girarà entorn del centres d’interès “Aprenem a la Granja Escola: els animals 
de la granja”. Cada dia els infants tindran una visita a la Granja de Santa Maria del Collell 
(situada a la mateixa casa de colònies) 
 

Activitats incloses per a educació primària primària:  
Rocòdrom  

Hípica. 

 

IMPORT 
Petits (P3-P4-P5): 148,00 euros         1r pagament: 74,00 €     2n pagament: 74,00 € 

Grans (1r a 6è): 249,00 euros        1r pagament: 124,50 €    2n pagament: 124,50 € 

 

NORMATIVA 
La inscripció no serà efectiva fins que el rebut de pagament i la inscripció siguin lliurats a 

les oficines de CET10. L’obertura del grup estarà condicionada a un mínim d’inscripcions. 

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i 

tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar l’activitat: 

· Baixa 10 dies naturals abans d’iniciar l’activitat: 80% a retornar 

· Posteriorment a aquesta data es retornarà el 50% sempre que s’adjunti un 

justificant mèdic. 

 · Un cop iniciada l’activitat no es retornarà cap import. 

 

INSCRIPCIÓ 
Inscripció omplerta,  signada i comprovant d’ingrés. Cal fer l’ingrés al número de compte del 

Banc Sabadell: 0081 7013 94 0001340640 a nom del noi/a. 

Cal fer arribar el resguard d’ingrés i el full d’inscripció a l’Albert Castro (coordinador 
extraescolars).    
 

Període d’inscripció: 

1r pagament des del dia 22 d’abril al dia 6 de maig de 2014. 

2n pagament del 2 de juny al 6 de juny de 2014. 

 

 

Signatura: 

 
Data: 

 

En/na 
 
DNI 
 

Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les colònies d’estiu 2014. 

 
Nom i cognoms 
 
 
 
Adreça 
 
CP   Municipi 
 
Província                                                              Telèfon 
 
Telèfon mòbil 1                Telèfon mòbil 2  
 
E-mail 
 
Curs escolar    Data de naixement 
 
Número TISS (CAT SALUT) 
 
Observacions 
 
  


