
INFORMACIÓ

,l e associació esportiva
l’eixample

Casal JOAN MIRÓ

Estiu 2016
Del 27 de juny al 29 de juliol i del 5 al 9 de setembre   

De 9 a 14 h o de 9 a 17 h

Per a nens i nenes de 3  a 12 anys

TORNS I PREUS DE CASAL

Torn Dates Matí Tot el dia 

1r del 27 de juny a l’1 de juliol 77 € 125 €
2n del     4     al     8     de    juliol 77 € 125 €
3r de    l’11    al    15   de   juliol 77 € 125 €
4t del    18    al    22    de   juliol 77 € 125 €
5è del    25    al    29    de   juliol 77 € 125 €

6è del   5   al   9   de   setembre 77 € 125 €

CASAL ESPORTIU ESCOLA JOAN MIRÓ 
Per participar en els torns de juny i juliol, cal haver nascut entre els anys 2004 i 2012.

Per al torn de setembre, els nascuts al 2013, hauran de ternir els 3 anys complerts a exepció dels matriculats a l’escola per al 
proper curs.

HORARIS

Servei d’acollida: de 8 a 9 h (gratuït) .

Matí:
De 9 a 14 h sense dinar, a excepció d’una sortida per torn de 9 a 17 h que inclou el dinar i el desplaçament a l’activitat.

Tarda:
De 9 a 17 h amb menjador inclòs.



,l e
www.ae-eixample.cat

INSCRIPCIONS TANCADES  (únicament alumnes Escola Magòria) .

Del 4 al 14 d’abril, mitjançant un ingrés al número de compte del  “Banc Sabadell” facilitat a la �txa d’inscripció.

S’ha  de  lliurar la �txa  d’inscripció amb el resguard de la transferència, (recordeu   quedar-vos   una còpia),  la fotocòpia de la
targeta sanitària i del carnet de vacunació  actualitzat, o  del  certi�cat  mèdic  del  nen/a,  �ns al  14 d’abril  a  la  secretaria de
 l’Escola Magoria (passada aquesta data no s’acceptarà cap �txa d’inscripció) .

Els alumnes de l’escola que vulguin demanar  ajuts  econòmics  podran   fer  la  inscripció  els  dies  6,  7  i 8 d’abril, de 16.30 a 
17.30 h a la recepció de l’Escola Joan Miró (Diputació, 21. Cantonada Entença) .

INSCRIPCIONS OBERTES

CEM Joan Miró (Diputació, 17-19) .

Dissabte 16 d’abril de 9 a 13 h. Pagament en efectiu o amb targeta.

A partir del 18 d’abril, de dilluns a dijous de 17 a 19.30 h .

Cal abonar en efectiu l’import dels torns escollits i portar la fotocòpia de la targeta sanitària i de la cartilla de vacunació o del 
certi�cat mèdic del nen/a.

Sol·licituds o�cials d’ajuts econòmics del 16 d’abril al 4 de maig.

Segons la normativa de l’Ajuntament de Barcelona cada persona només  podrà  inscriure  els membres d’una  unitat  familiar.

Per  demanar  més informació  sobre els ajuts econòmics, les facilitats de pagament  o  qualsevol altre consulta,  adreceu-vos 
al coordinador d’extraescolars Alfonso Torres de dilluns a dijous, de 17  a  19.30 h .  

També  podeu contactar a través de l’e-mail a contacta@ae-eixample.cat .

Demaneu el full d’inscripció al coordinador o descarregueu-lo de:
www.ae-eixample.cat juntament amb la normativa del casal.

REUNIONS INFORMATIVES

Dijous, 7 d’abril.
Dijous, 9 de juny.
Menjador de l’Escola Joan Miró (Diputació,21), a les 18.30 h .

La reunió de casal és només per als pares. Hi haurà servei d’acollida gratuït per atendre els nens/es.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Si  esteu  interessats/des  en  participar  en  les  activitats  del  Campus  o  de l’Estiu Jove,  demaneu  més  informació  al correu 
electrònic contacta@ae-eixample.cat o al telèfon 934 234 350.

Campus Summer Dance (Hip Hop, Zumba) de 9 a 14 h .
Campus de Patinatge Artístic de 9 a 14 h .
Campus de Futbol de 9 a 17 h .
Campus de Bàsquet de 9 a 17 h .
Estiu Jove de 9 a 17 h .
 


