
lnscripció a les activitats d'estiu de L'Estel

Torn al qual es vol assistir

rã o"l'l al 12 d'agost, de 8.30 a 12.30 h

f* o" I't at 12 d'agost, de 8.30 a 15 h

l+ O"t lO al 31 d'agost (excepte 19), cle 8.30 a 12.30 h

{* o"l 16 al 31 d'agost (excepte 19), de 8.30 a 15 h

f* o"l't al 31 d'agost (excepte 15 i 19), de8.30 a'12.30 h

f* o"l't al 31 d'agost (excepte 15 ¡ 19), de8.30 a 15 h

Dades del pare / mare / tutors legal

Dades de l'infant

malaltia o al'lèrgia? lndiqueu-ho i, en cas

Centre escolar on ha assistit el curs 2015-2016

I

Què menja l'infant? l^ Sòlid

S¡gnatura del pare, la mare o tutor/a legal,

t^ Triturat

Material (caldrà portar-lo el primer dia)

Tothom:
-1 got petit de plàstic o un biberó.
-1 paquet de bolquers (qui en necess¡ti).
-1 capsa de mocadors de paper.
-1 capsa de tovalloletes humides.
-l tovallola petita.

Els que es queden a dinar:
-1llençol adaptable de bressol.
-l tovallola petita.
-1 pitet per cada dia.

Alumnes nous:
-Una fotografia mida carnet i una de 10x15 cm.

Observacions:
- En el cas que I'infant es posi malalt es trucarà al
telèfon que els pares/mares/tutors legals han
facilitat perquè vagin a buscar-lo.
Si fos una emergència, s'actuarà segons els
protocols establerts.
- Els nens i les nenes no podran assistir al centre
si tenen febre, infeccions, conjuntivitis, diarrees,
nafres a la boca, mal blanc o malalties
contagioses de la pell i polls.
- Un cop pagada I'activitat no es podrá tornar
I'import pagat, llevat d'una causa mèdica greu,
que s'haurà de justificar degudament. En cap altre
cas es contempla la devolució.
- És requisit indispensable que eb infants hagin
estat escolaritzats durant el curs 2015-2016 en
qualsevol centre.

En el cas d'alumnes nsus la dirección del
centre es posarà en contacte amb les
families dels infants, un cop s'hagin inscriL
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Activitat de lleure
per a infants d'1. ¡ 2 anys,

que es farà a Ia Llar d'lnfants
Municipal l- Estel,

durant el mes d'agost

Per a qui?
Per qualsevol nen o nena nascut de l'1de
gener de 2OL3 al 30 dejuny de 2015.

Qui pot demanar-ho?
Qualsevol persona empadronada a Alpicat
amb infants d'1 i 2 anys.
En el cas que hi hagi més sol.licituds que
places disponibles, les places s'adjudicaran
per sorteig.

Torns
1r. torn: de l'1al 12 d'agost
2n. torn: del 16 al 31d'agost (excepte el

dia 19 que és festiu a Alpicat)

Horaris
Opció A: de 8.30 a L2.3O h

Opció B: de 8.30 a 15 h (inclou menjador)

L'horari d'acollida perquè puguin entrar els
infants serà de 8.30 a 9.30 h.

L'horari de recollida dels infants d'opció A

serà a les 12.30 h.

L'horari de recollida dels infants d'opció B
serà a les 14.45 h.

Calendari de preinscripció
Preinscripcions: del 21-d'abril al 2 de maig.

Les preinscripcions es podran fer:
-En I ín ia, al web: www.a I picat.cat/agostestel
-Presencialment, a les oficines de I'Ajuntament, pre-
sentant la butlleta d'inscripció d'aquest tríptic.

Preu 
un torn sense menjador

Un torn amb menjador

Enguany l'Ajuntament voloferir un servei
que pretén cobrir les necessitats dels pares
i les mares dels més petits durant el mes
d'agost.

És, amb aquest objectiu, que hem ideat el
"Viu I'agost a L'Estel!", amb elqualobrirem
la Llar d'lnfants L'Estel de l'1 al 31 d'agost,
com un recurs de lleure, perquè hi pugui
assistir qualsevol infant d'1 i 2 anys.

El centre estarà atès per les mateixes pro-
fessionals de les llars d'infants municipals
L'Estel i La Lluna i s'entén com un recurs
de lleure basat en eljoc com a eina de rela-
ció i d'aprenentatge, amb activitats dirigides
i estones de joc lliure, durant les dos quin-
zenes d'agost.

Us fem a mans un tríptic informatiu i aprofi-
tem I'avinentesa per a desitjar-vos un bon
estiu.

60€

L28€

Tot el mes sense menjador 118 €

Tot el mes amb menjador 255€

Matriculació
Un cop I'Ajuntament us confirmi que I'infant ha es.
tat admès s'haurà de fer la matrícula del 5 al 13 de
maig, a I'Ajuntament, aportant el següent:

a) Justificant de pagament on s'indiqui el nom i cog-
noms de I'infant i eltorn (el pagament es podrà fer
amb targeta de crèdit a I'Ajuntament o amb ingrés
al compte d'lbercaja d'Alpicat núm:

2085-9 47 4-1 1-033 01 186s4).

b) En el cas de nous alumnes, també:
-Còpia de la TSI de I'infant.
-Un informe mèdic en el cas que I'infant pateixi al-
guna al.lèrgia
-Full d'autorilzacio de drets d'imatge i de recollida
d'infants signat,

Si transcorre el dia 13 sense haver fet la matrícula,
s'entendrà que no interessa la plaça.


