
PROCÉS D’INSCRIPCIONS PER A LES FAMÍLIES DE 
L’AFA DE L’ESCOLA L’UNIVERS.

ACTIVITATS ESTIU - 2014

1. S’obrirà un període de lliurament de sol·licituds sense limitació de places des del dia 9  

d’abril al 09 de maig de 2014  a les 16.30 h.

2. Un cop recollides les sol·licituds, es penjarà al taulell de l’AFA el llistat d’inscrits.

3. Caldrà fer una paga i senyal del 50%, abans del 16 de maig de 2014 , fent un ingrés al 

número de compte de LA CAIXA: 

ES45 2100 3186 0121 0036 0480

Indiqueu el nom i cognoms de L’INFANT ( NO el del pare/mare) que fa l’abonament.

4. Abans de començar el torn on hagueu inscrit el vostre fill/a, caldrà haver abonat la totalitat 

del cost del mateix.

CALENDARI PER A LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA

• 9 d’abril de 2014 : lliurament per part de l’AFA/GARBUIX a totes les famílies de l’escola del 
full d’inscripció de les activitats d’estiu, a través del correu electrònic i en cas de no tenir-ne 
en paper via motxilla .  A la vegada es penjaran rètols informatius a les portes d’entrada de 
l’escola.

• Del 9 d’abril al 09 de maig de 2014: Lliurament per part de les famílies 
interessades del full d’inscripció degudament emplenat, així com la 
documentació demanada (no oblideu posar el nom de l’infant i marcar les opcions 
dels serveis que us interessen). El termini s’acabarà a les 16.30 h del dia 30 
d’abril. Caldrà deixar-lo dins la bústia de l’AMPA.

• 5 de maig de 2014: Publicació llistat d’inscrits, al taulell d’anuncis de l’AMPA.              
(darrera de l’escala principal - entrada Providència).

• Del 22 d’abril al 6 de maig de 2014 : Sol·licituds ajuts econòmics casal. Caldrà recollir  
l’imprès de sol·licitud de l’ajut al despatx de l’AMPA. Els ajuts s’hauran de tramitar 
directament al Districte de Gràcia. (veure escrit adjunt Ajuts Econòmics a les famílies).

• 27 de maig de 2014: es fa publica la relació provisional de persones beneficiàries d’ajuts 
econòmics. Caldrà adreçar-se al despatx de l’AMPA.
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• Del 27 de maig al 7 de juny de 2014: període de  reclamacions d’ajut econòmic.

• 16 de juny de 2014: Llista definitiva d’ajuts econòmics.

• Del 16 al 20 de juny  de 2014: formalització de la inscripció dels beneficiaris d’ajut econòmic.

DATES:

Torns Dates Horari Serveis opcionals
1 25 al 27 de juny

de 9:00 a 13.00

i

de 15:00 a 16:30 
h.

Menjador: de 13.00 a 15.00 h.
Acollida matí: 8.00 a 9.00 h.

Acollida tarda : 16. 30 a 17.30 h.

2 30 de juny al 04 de juliol
3 07 al 11 de juliol
4 14 al 18 de juliol
5 21 al 25 de juliol
6 28 al 31 de juliol
7 01 al 05 de setembre
8 08 al 10 de setembre

HORARIS I PREUS :

TORN Matí Matí amb dinar Matí i tarda sense 
dinar

Mati i tarda amb 
dinar

9.00 a 13.00 9.00 a 15.00 9.00 a 13.00 i de 
15.00 a 16.30

9.00  a 16.30 h.

1 38,67 € 68,55 € 50,80 € 78,21 €
2 64,5 € 114,25 € 83,80 € 130,35 €
3 64,5 € 114,25 € 83,80 € 130,35 €
4 64,5 € 114,25 € 83,80 € 130,35 €
5 64,5 € 114,25 € 83,80 € 130,35 €
6 51,56 € 91,40 € 67,04 € 104,28 €
7 64,5 € 114,25 € 83,80 € 130,35 €
8 38,67 € 68,55 € 50,80 € 78,21 €

PREUS SERVEIS OPCIONALS:
Servei Acollida Matí i Tarda: 
Per torn: 8 €
Dia esporàdic: 2 €
Dinar esporàdic:   9,40 €

HORARI BASE:
8:00 a 9:00 servei d’acollida (opcional)
9:00  arribada al casal 
9:05 a 9:30 h.  Esmorzar(opcional) i organització
9:30 a 12:55 h. activitats matí (sortides al parc, visites, esport, platja, piscines…)
13:00 a 15:00 Temps de migdia (*)
15:00 h. arribada al casal
15:05 a 16:30 h. activitats tarda: tallers centre d’interès  i berenar

(*) Temps de migdia (servei de menjador opcional):
13:00 a 14:00 serveis (parar taula, endreça) i dinar
14:00 a 15:00 h. : joc lliure, ludoteca, descans.
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COLÒNIES D’ESTIU PER A NOIS I NOIES d’EI-5 i primària.

Lloc: Alberg Roques Blanques – Ribes de Freser
OPCIÓ 1:
Dates: del 30 de juny al 04 de juliol de 2014 Cost: 264 €

OPCIÓ 2:
Dates del 2 al 4 de juliol de 2014 Cost: 163 €
Les famílies que optin per aquesta segona opció, podran optar a fer dos dies de casal el
30 de juny i 1 de juliol.

Servei acollida matí i /o tarda per dia: 1,6 €

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITAR LA INSCRIPCIÓ:

1. Full d’inscripció degudament emplenat i signat.
2. Fotocòpia del DNI o NIE de la persona que signa la inscripció.
3. Fotocòpia Targeta sanitària del nen/a que s’inscriu.
4. Foto mida carnet del nen/a que s’inscriu.

ABRIL, 2014

Matí Matí amb dinar Matí i tarda 
sense dinar

Mati i tarda amb 
dinar

9.00 a 13.00 9.00 a 15.00 9.00 a 13.00 i de 
15.00 a 16.30

9.00  a 16.30 h.

25,78 € 45,70 € 33,52 € 52,14 €

AFA L’UNIVERS 2014


