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AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

 

 



Presentem aquest projecte anomenat nadal a l’escola, per donar un servei addicional 

per aquelles famílies que necessiten que els seus fills/es tinguin una continuïtat al 

centre, oferint tallers i activitats de caràcter lúdic i esportiu. 

 

 

HORARIS I PREUS 
 

 Dia esporàdic Tots els dies (10 dies) 

Matí 
9:00h a 13:00h 

10€ 70€ 

Matí + Dinar 
9:00h a 15:00h 

16€ 115€ 

Tot el dia 
9:00h a 17:00h 

18€ 130€ 

 

Servei d’acollida matinal de 8:00 a 9:00 → 2 € Diari. 

Dinar esporàdic → 6 € 

 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 
 

La inscripción es realitzarà via online, omplint el formulari desde el día 28 de 
novembre fins el día 12 de desembre, en el següent enllaç; 
 

https://forms.gle/jhtkATqb9CJbHSkT9 
 

Cap inscripció serà valida sense el corresponent document de pagament per 
transferència bancaria al numero de compte:  

CaixaBank ES61 2100 8867 5113 0031 8586 

Al concepte s’ha de posar: NOM NEN/A + CASAL NADAL LLUIS VIVES 

IMPORTANT!! Per que la inscripció sigui valida s’ha de fer arribar a Diver-esports 

els següents documents (presencial o per correu electrònic: 
extraescolarslluisvives@gmail.com): 

• Resguard de transferència bancària. 

• Fotocopia de la targeta de la Seguretat Social i carnet de vacunacions. 

• Full emplenat i signat d’autoritzacions. 

El pagament s’ha de realitzar de forma conjunta amb la inscripció. Fins que no estigui 

fet el pagament la inscripció no serà vàlida. No podrà fer ús del servei cap participant 

que no tingui la inscripció completa amb formulari, documentació i pagament.  

https://forms.gle/jhtkATqb9CJbHSkT9


• En cas de no arribar als 20 participants mínims fixes per a la realització del servei, 

l’Associació suspendrà el servei, avisarà a les famílies (entre el dies 13/14 de 

desembre) i retornarà el 100% de l’import abonat.  

• En cas de no assistència o absència al servei contractat, NO ES RETORNARAN els 

diners.  

• En el cas de tenir alguna Necessitat Educativa de Suport Educatiu, és necessari 

donar la informació pertinent al coordinador/a i entregar una fotocòpia amb el 

diagnòstic abans del inici del casal, amb la major antelació possible per poder 

gestionar el monitor/a de suport. 

 

PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 

La distribució horària del dia a dia durant el casal serà la següent: 

- 9:00   Benvinguda dels participants 

- 9:15   Explicació de les activitats del dia 

- 9:30   Proposta d’activitat 1 

- 10:45 Temps de descans / esmorzar 

- 11:15 Proposta d’activitat 2 

- 12:45 Recollida i feedback de les activitats 

- 13:00 Sortida 1r torn / Menjador 

- 14:00 Temps de descans / Activitats tranquil·les 

- 15:00 Sortida 2n torn / Proposta d’activitat 3 

- 16:30 Espai de reflexió i feedback de grup 

- 17:00 Sortida 3r torn 

Les entrades i sortides es realitzaran per la porta principal de l’escola (passeig del 

ferrocarril, 266). 

Totes les qüestions organitzatives/econòmiques relacionades amb el casal  seran 
resoltes al Despatx de Diver-Esports a l’escola, al telèfon 695 558 985 o per correu 
electronic extraescolarslluisvives@gmail.com per la responsable de les activitats 
extraescolars durant el curs escolar (Esmeralda), a partir de l’inici del casal, Tamara 
respondrà les qüestions relacionades amb el casal. 
 
 

mailto:extraescolarslluisvives@gmail.com


 

 

AUTORITZACIONS CASAL DE NADAL ESCOLA LLUÍS VIVES 2022/2023 

Autoritzo que el meu fill/a pugui assistir al Casal de Nadal 2022/2023 de l’escola Lluís 

Vives que organitza l’Associació Educativa Diver-Esports 

 Sí 

 No 

_____________________________________________________ 

Autoritzo que el meu fill/a pugui ser intervingut quirúrgicament en cas d'extrema 

urgència, sota la direcció facultativa adequada. 

 Sí 

 No 

 

 

DRETS D'IMATGE. D'acord amb l'article 3.a) de la LOPD i el 5.1 del RLOPD, les imatges 

tenen la consideració d'una dada personal i el seu tractament exigeix un consentiment 

lliure, inequívoc, específic i informat, pel que us demanem, si esteu conformes, que 

manifesteu el vostre consentiment emprant el paràgraf següent: autoritzo que la 

imatge del meu fill/a pugui aparèixer en qualsevol document gràfic i audiovisual 

corresponent a les activitats del Casal d’estiu de l’Escola Lluís Vives que es publiqui en 

qualsevol mitjà de comunicació, pàgina web i revistes pròpies. Així mateix informem 

que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves 

dades, d'acord a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal. 

 Sí 

 No 

 

 

En/na ______________________________ (com a mare / pare / tutor legal) de 

___________________________________(nom infant) per tal de donar validesa a les 

autoritzacions anteriors, faig constar a continuació el meu DNI complet amb lletra i 

signatura. 

 
 
 
 
 

 
Castelldefels, a ____ de ___________________ de 20___ 


