
 

 

 

Benvolguda família,  

Us informem que l'Ajuntament de Torrefarrera, continuant amb el seu 
compromís amb la infància, ha elaborat un casal d’estiu per donar 
resposta a una demanda social creixent, que permeti fer més 
compatibles els horaris laborals de les famílies durant l’agost i l’inici de 
setembre. 

El casal estarà obert a tots els infants del poble que ho sol·licitin i es 
prestarà mitjançant educadores acreditades i capacitades. La 
programació permetrà als nens i nenes jugar i aprendre prop de casa, a 
més de proporcionar espais d’interrelació amb altres infants. 

El servei es podrà escollir per setmanes i l’horari serà de 9h a 13h. Les 
famílies que ho requereixin, podran portar carmanyola i les educadores 
donaran el dinar als infants. 

 

Aprofitem l’ avinentesa per saludar-vos  i desitjar-vos Bones vacances, 

 

 

 

 

 

JordiLatorre i Sotus  NoèliaEscueri Alias   MeritxellValls i Monné 

Alcalde    Regidora d’ Ensenyament  Coordinadora de la Llar 

 

 

 

 



 

 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ PER EMPLENAR ELS PARES    
   

Nom i Cognoms......................................................................................... 
Data naixement ........................................................................................ 
Adreça...................................................................................................... 
Població..............................................C.P.......................Província.............. 
Telèfon.....................................................Telèfon mòbil............................. 
Altres telèfons de contacte.......................................................................... 
 

AUTORITZACIONS 

 

1) AUTORITZO A PARTICIPAR en el Casal d’Estiu 2018, que promou 
l’Ajuntament de Torrefarrera  i organitza La Llar Ralet- Ralet  en les condicions 
establertes i faig extensiva aquesta autorització a les decisions 
medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, 
sota la direcció facultativa. 
2) ACCEPTO que la responsabilitat de l’organització acaba segons l’horari que 
es determina en la publicitat de les activitats. 
3) DONO EL MEU CONSENTIMENT per a l’ús de la seva imatge (llei 5/1982, 
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. En cas 
negatiu ho comunicaré expressament a l’organització. 
 

• TORNS (Marqueu amb una creueta els torns on participarà) En el 
cas de que necessiteu acollida matinal, i i que les educadores donin 
carmanyola, presenteu sol·licitud i ho marqueu. 
 

 
Del 2 al 6 de juliol  De 9 a 13h   del matí  ( 35€ setmana) 

Del 9 al 13 juliol  De 9 a 13h  del matí  ( 35€ setmana) 

Del 16 al 20 de juliol  De 9 a 13h   del matí  ( 35€ setmana) 

Del 23 al 27 de  juliol  De 9 a 13h  del matí  ( 35€ setmana) 

Del 30 de juliol al 3  d’agost  De 9 a 13h  del matí  ( 35€ setmana) 

*160€ les 5 setmanes   /    Acollida Matinal:  1€ per dia      

* Carmanyola Fins les 15h: 5€ per Setmana   

 

Aclariments o informació a tenir en compte............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Del 6 al 10 d’ agost  De 9 a 13h   del matí  ( 35€ setmana)            

Del 13 al 17 d’ agost  De 9 a 13h  del matí  ( 30€ setmana)            

Del 20 al 24 d’ agost  De 9 a 13h  del matí  ( 35€ setmana)            

Del 27 al 31 d’agost  De 9 a 13h   del matí  ( 35€ setmana)        

Del 3 al 7 de setembre De 9 a 13h   del matí ( 35€ setmana)        

 

*160€ les 5 setmanes         Acollida Matinal:  1€ per dia      

* Carmanyola Fins les 15h: 5€ per Setmana   

 

Aclariments o informació a tenir en compte............................................ 

 

 

 
 

Signatura pares o tutors 

 

 

 

 

 

 

 

  


