
ESCOLA ENXANETA
C/Sometent Castella, 169 - 08225 TERRASSA

Amb el suport de:

Ho organitza:

3r

Del 25 de juny
al 12 de juliol de 2013
Per a nens i nenes
de 1r a 6è de primària



Ja arriba el bon temps, el curs va arribant al final i, per fi… torna 
l’ENXABÀSQUET!. Aquest any amb una durada de tres setmanes 
com a principal novetat i mantenint tot allò que tant ens ha 
agradat fins ara: entrenaments de bàsquet, competicions, activitats 
lúdiques, piscina, visita al Campus del Joventut de Badalona…

US HI ESPEREM A TOTS!

HORARIS
Jornada completa amb servei de menjador inclòs: de 9.00 a 17.00 h.
Jornada completa sense servei de menjador: de 9.00 a 13.00 h i 
de 15.00 a 17.00 h.
Jornada de matí: de 9.00 a 13.00 h.
Acollida matinal gratuïta a partir de les 8.30 h.
L’entrada serà pel carrer Sometent Castella i la recollida pel carrer 
Alcoi.

PREUS

ACTIVITATS
Entrenaments de bàsquet, molts dies de piscina, sortida al 
Campus del Joventut de Badalona i a d’altres llocs, competi-
cions, concursos, activitats lúdiques… i moltes ganes de 
passar-ho bé!!
Hi haurà obsequis per a tots els participants.

DATES I LLOC D’INSCRIPCIÓ
Del 2 al 31 de maig a la secretaria de l’AMPA de 17.00 a 18.00 de 
dilluns a dijous (Roger)

Heu de portar el full d’inscripció degudament emplenat i una 
fotocòpia de la targeta sanitària.

Cal abonar en efectiu la quantitat total del preu del Casal en el 
moment de presentar la inscripció. (Intenteu portar l'import exacte).

REUNIÓ DE PARES I MARES
Dijous 13 de juny a les 18.00 h. al gimnàs de l’escola. Hi haurà 
servei de monitoratge gratuït pels nens i nenes.

Coordinadors Casal Enxabàsquet 2013:

 Toni Ros: 659 66 80 79
 Rubén Leiva: 672 28 91 64
 Carles Castelló: 672 28 91 65

MATÍ  TOT EL DIA
(sense dinar)

 TOT EL DIA
(amb dinar)

Campus complert 160 € 210 € 275 €

1 setmana (5 dies) 60 € 85 € 110 €

1 setmana (4 dies) 55 € 70 € 90 €

Full d’inscripció:

Nom i cognoms del nen/nena:

Data de naixement:

Escola:

Curs que està fent actualment:

Adreça:

Població i codi postal:

Vas fer el Casal Enxabàsquet l'any passat?

Jugues a bàsquet en competició escolar?:

Núm targeta sanitària:

Nom pare:

Telèfon:

Nom mare:

Telèfon:

Correu/s electrònic/s:

Prens algun medicament de forma habitual?:

Tens algun tipus d’al·lèrgia (menjar, medicaments...)?:

Saps nedar?

M’inscric al CASAL ENXABÀSQUET 2013 en la modalitat de:

Jornada completa amb dinar

Jornada completa sense dinar 

Jornada matí 

Autorització del pare/mare :

Nom i cognoms

DNI :

Autoritzeu que se li puguin fer fotos al vostre fill?

Signatura :

Tots els nens i nenes tindran assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

Set. 1 (del 25 al 28 de juny)

Set. 2 (del 2 al 5 de juliol)

Set. 3 (del 8 al 12 de juliol)


