
                      

DEL DIA 15 AL 30 DE SETEMBRE 

Rbla. Guipúscoa 23 – 25 baixos 

3, 08018 Barcelona 

Tlf.  93 278 31 35 

www.fundaciocet10.org 

 

DATES 

Del 15 al 30 de Setembre de 2014  

 

HORARIS 

De 16:30h a 17:30h 

De 17:30h a 18:30h 

 

PREU 

Opció de 16.30h a 17:30h  19 euros. 

Opció de 17:30h a 18:30h  19 euros 

Tiquet esporàdic  3’10 euros / 1 hora 

 

INSCRIPCIONS 

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: 
ES43 0081 7013 94 0001340640 del Banc Sabadell. 

 
3. Portar el full d’inscripció i el comprovant d’ingrés fins Dievndres 19 DE 

SETEMBRE  al coordinador d’extraescolars Albert Castro. 

 

Tiquet esporàdic : Els tiquets esporàdics es pagaran en mà al 

monitor del casalet a l’hora de recollir a l’infant. 

 



                      

 En/na 

DNI  

Autoritzo al meu fill/a: a realizar les activitats programades del casal de juny 

Nom i cognoms  

 

Adreça 

CP             Municipi 

Provincia            Telèfon 

Telèfon móvil 1            Telèfon móvil 2 

Email 

Curs Escolar            Data de Naixement 

Número TISS (CATSALUT) 

Observacions 

 

Indiqueu amb una creu l’opció escollida: 

           De 16 a 17:30h (19€) 

           De 17:30 a 18:30h (19€) 

 

 Signatura:    Data: 

 

 
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 e l 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.   

 

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. 

 

ACTIVITATS AL CASALET DE SETEMBRE 

Tallers: L’elaboració i creació de diferents objectes per part dels mateixos nens, objectes 

decoratius (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, 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.  

 

 

mailto:administracio@cet10.com

