Benvo
olguda Fam
mília,
Us infformem qu
ue a partir del mes de juliol coincidint amb
a
els me
esos d’estiu, la Llar d
infants Ralet-Ra
alet, oferirà
à una jorna
ada intensiiva i casale
et d’ estiu per a les famílies qu
ue
ho ne
ecessitin. L’horari
L
lecctiu dels vostres
v
fills
s/es serà de 9 a 13
3 hores, amb acollid
da
matinal i servei de menjad
dor i/o carm
manyola fin
ns les 15h.
Tamb
bé us info
ormem qu
ue l'Ajunta
ament de
e Torrefarrera, conttinuant am
mb el se
eu
compromís amb
b la infànciia, elabora
ael casal d’’ estiu per donar resp
posta a un
na demand
da
sociall creixent, que perm
meti fer mé
és compattibles els horaris
h
lab
borals de les famílie
es
duran
nt l’ estiu.
El ca
asalet esta
arà obert a tots els infants del poble que
q
ho so
ol·licitin i es
e prestarrà
mitjan
nçant les mateixes
m
ed
ducadores de la Llar Ralet-Rale
et. La prog
gramació permetrà
p
als
nens i nenes jug
gar i apren
ndre prop de
d casa, a més de prroporciona
ar espais d’interrelaciió
amb altres
a
infan
nts.
L’Ajun
ntament ha
a fet un gran
g
esforçç per posa
ar els mitja
ans necessaris perquè aquestta
oferta
a sigui de qualitat, assequible
a
i es dugu
ui a terme en les millors condicions, am
mb
perso
onal molt qu
ualificat, qu
ue estem segurs
s
us satisfarà.
El serrvei es pod
drà escollirr per setmanes o qu
uinzenes. Les
L famílie
es que ho requereixin
n,
podra
an portar ca
armanyola
a i les educcadores donaran el dinar als inffants.
Aprofitem l’ avin
nentesa pe
er saludar-vvos i desittjar-vos Bo
ones vacan
nces,

Jordi
di Latorre i Sotus
Alcald
lde

Nooèlia Escue
er i Alías

Regidor
ora d’Educcació i Inffància

...............................................................................
FITXA
A D’INSCR
RIPCIÓ PE
ER EMPLE
ENAR ELS
S PARES
ms....................................................................................................................
Nom i Cognom
Data naixemen
nt ....................................................................................................................
Adreç
ça.....................................................................................................................................
Pobla
ació ..............................................C.P.......................... Provínc
cia.................................
Telèfo
on .......................................................Telè
èfon mòbill.....................................................
Altres
s telèfons de contac
cte..................................................................................................

AUTO
ORITZACIO
ONS
1) AU
UTORITZO
O A PARTICIPAR en el Casal d’Estiu
d
201
14, que pro
omou l’Aju
untament de
d
Torreffarrera i organitza La Llar RaletR
Rallet en les condicio
ons establertes i faiig
extensiva aque
esta auto
orització a les dec
cisions medicoquirú
m
úrgiques que siguiin
necesssàries ado
optar en ca
as d’extrem
ma urgènciia, sota la direcció
d
facultativa.
2) AC
CCEPTO que
q
la ressponsabilitat de l’org
ganització acaba se
egons l’horari que es
e
determ
mina en la publicitat de les activitats.
3) DO
ONO EL MEU
M
CONS
SENTIMEN
NT per a l’ú
ús de la se
eva imatge
e (llei 5/1982, de 5 de
d
maig, sobre el dret a l’ho
onor, a la intimitat pe
ersonal i familiar i a la pròpia imatge) en
e
docum
mentació i mitjans relacionatss amb l’a
activitat. En cas negatiu ho comunicarré
expre
essament a l’organització.
TORN
NS (Marqu
ueu amb una
u creuetta els torns on participarà)
Del 1 al 4 de juliol de 9 a 13h del matí
m
( 28€ setmana))
Del 7 al 11de ju
uliol De 9 a 13h dell matí ( 35
5 € setma
ana)
Del 14
4 al 18de juliol
j
De 9 a 13h de
el matí ( 35
3 € setm
mana)
Del 28 al 31de juliol
j
De 9 a 13h del matí ( 28 € setm
mana)





120 € tot el mes de julioll
ASSE
ENYALEU ELS SERV
VEIS COM
MPLEMENT
TARIS:
Acollida de ma
atí ( 7’45h a 8’45h ): 1 € al dia
Menja
ador i/o ca
armanyola
a (12h a 15
5h):______
_________
_____

ost De 9 a 13h del matí ( 35
5 € setmana )
Del 1 al 7 d’ ago
Del 8 al 14d’ ag
gost De 9 a 13h dell matí ( 35
5 € setma
ana)


60 € Les dues setmaness

Del 18
8 al 22 d’ agost
a
De 9 a 13h del
d matí ( 35 € setm
mana )
Del 25 al 29d’ agost
a
De 9 a 13h del
d matí ( 35 € setm
mana)






60 € Les
L dues setmanes
s
s
120 € tot el mes d’ agostt
ASSE
ENYALEU ELS SERV
VEIS COM
MPLEMENT
TARIS:
Acollida de ma
atí ( 7’45h a 8’45h ): 1 € al dia
Menja
ador i/o ca
armanyola
a (12h a 15
5h):______
_________
_____

atura pare
es o tutors
s
Signa

