
 

 

 
 

Educació Infantil: del 27 al 29 de juny de 

2016 

 
Educació Primària: del 27 de juny a l’01 de 

juliol de 2016 
 

 

Al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de 

l´Estany. Es troba just al límit de la comarca de la Garrotxa amb el Pla de 

l´Estany a la falda de la serralada transversal, entre la vall de Campmajor i la vall 

de Mieres. A tocar el riu Ritort. S´aixeca darrera la casa el Puig Castellar que la 

separa del santuari de Santa Maria del Colell. 

 

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

 

• Dos complexes diferenciats i separats l'un de l'altre amb habitacions de 

2, 4, 8, 14 i 16 places. 

• 2 menjadors de 80 places i un de 100 places,  

• 2 cuines independents,  

• Diferents espais per realitzar-hi activitats com la sala de la prehistòria, 

la sala gran de més de 200 m2 i altres sales i porxos.  

• També hi trobem la piscina totalment vallada. 

• Tres camps de bàsquet 

• 2 camps de futbol  

• 35 hectàrees de terreny de bosc i esplanades per a jocs  

 

Per a més informació: www.elxalio.com  

 



Colònies d’estiu ‘16 
 

REUNIÓ INFORMATIVA:  
DIA 12 D’ABRIL A LES 18:30 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EL DIA DE LA REUNIÓ:  

• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant 

• Fotocòpia de la cartilla de vacunació 

• Certificat mèdic si hi ha alguna al·lèrgia , intolerància o malaltia crònica 

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, COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, 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 COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, 

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’alta per rebre el butlletí.�No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant 

l’activitat per part de  COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB per donar suport visual a la nostra web,  

xarxes socials, documentació corporativa i publicitària. 

Trobaràs tota la informació a www.fundaciocet10.org 
Consulta els ajuts I beques 
 

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 centre d’interès“Emociona’t amb els 5 nans”.  

Cada dia els infants tindran una visita a la Granja de Santa Maria del Collell (situada a la 

mateixa casa de colònies). 

Per a Educació Primària: 
La programació de les activitats de primària també girarà entorn del Fil Conductor “El 

misteriós cofre de l’avi Pep”.  

Activitats d’aventura incloses per a educació primària:  
Tir amb Arc. 

Hípica. 

 
PAGAMENT  FRACCIONAT:  
Petits (P3-P4-P5):154,00 €      1r pag.: 77,00 €      2n pag.: 77,00 €      

Grans  (1r a 6è):    260,00 €      1r pag.: 130,00 €    2n pag.: 130,00 €      

 

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

coordinador 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 
Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc 

Sabadell ES43 0081 7013 9400 0134 0640 a nom del nen/a i fer arribar el resguard 

d’ingrés i el full d’inscripció a les oficines de CET10 (Rambla Guipúscoa, 23-25 baixos 3) de 

dilluns a dijous de 09:30 a 19h i divendres de 09:30 a 18h 

Període d’inscripció: 
1r pagament: del 18 d’abril al 04 de maig  de 2016. 

2n pagament: del 09 de maig  al 27 del maig de 2016. 

 

Signatura: 

 
Data: 

 

En/na 
 
DNI 
 
Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les activitats programades de les colònies d’estiu. 
 
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 
 
 


