El/la pare/mare o tutor/a
Tel:
email:
Autoritzo a l’alumne/a
del curs
a assistir al XXII CAMPUS
ESCOLAR durant els període: (Marcar amb un X)
A. Campus sencer juny i juliol(tot el dia)
Signautra:
B. Campus sencer juny i juiol (matins)
C. Setmanes
-1a setmana (25 al 28 de juny)
-2a setmana (1 al 5 de juliol)
-3a setmana (8 al 12 de juliol)
-4a setmana (15 al 19 de juiol)
-5a setmana (22 al 26 de juiol)
-6a setmana (2 al 10 de setembre)
Desitjo el servei de matiners durant: Tot el campus
Setmanes 1 2 3 4 5 6
Desitjo el servei de menjador durant: Tot el campus
Setmanes 1 2 3 4 5 6
Pateix alguna al·lèrgia, intolerància o malaltia?
En cas afirmatiu, quina?

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
amb DNI:

Aque
st es
t
un su iu seràs
perhe
roi!

EDIFICI DE SECUNDÀRIA
C/ Pare Font, 152
08223 Terrassa
93 786 28 16

campussagratcor18

Reunió informativa: 14 de juny a les
17:15h a la sala d'actes de l'edifici de
secundària

CAMPUS
ESCOLAR
SAGRAT
COR

Del 25 de juny al 26 de juliol
i del 2 al 10 de setembre de
2019

OBJECTIUS

PREUS DEL CAMPUS
TOT EL DIA (juny i juliol) 290 €
MATÍ (juny i juliol) 250 €
PREU SETMANA 75 €
SETEMBRE (DEL 2 AL 10) 100 €

1. Facilitar un marc agradable i de diversió abordant les
activitats des d’una perspectiva recreativa i a la vegada
d’aprenentatge.
2. Fomentar el sentit del respecte vers les persones.
3. Conèixer i acceptar la propia identitat i la relació amb
els altres, progressant en l’autonomia i la iniciativa
personal, afavorint l’afectivitat i la convivència.
4. Ser participatiu i solidari de forma responsable i
respectar els valors socials, esportius, morals i ètics
que han de marcar els principis bàsics de la
convivència.
5. Adoptar hàbits d’higiene i de salut.

NORMES
Entrades: de 8,50h a 9,00h i de 14,50h a 15,00h
Sortides: de 12,50h a 13,10h i de 16,50h a 17,10h

ACTIVITATS
· Deures d’estiu
· Jocs i esports
· Activitats en anglés
· Tallers de cuina
· Manualitats
· Teatre, balls i karaoke
· Robótica, tecnología i activitats
experimentals
· Piscina
· Sortides i MOLTES SORPRESES MÉS!!!

SERVEIS OPCIONALS
MEJADOR (13:00h a 15:00h)
- Per dia
8’20€
- Tot el campus 180€ (juny i juliol)
MATINERS (7:55h a 8:55h)
- Per dia
4’50€
- Tot el campus 40€ (juny i juliol)

- Qualsevol falta d’assistència s’haurà de comunicar,
per escrit o per telèfon al Centre i caldrà tenir màxima
puntualitat.

EL PAGAMENT DE TOT ES POT FER:
- Efectiu i targeta a: Recepció de l’edifici de secundària
(C/Pare Font, 152)
- Ingrés: BANC POPULAR
ES 58 0075 00 2507 0700326623

- S’hauran de complir les normes disciplinàries que
regeixen el Centre.
- Tots els assistents tenen l’obligació de mantenir un
tracte de respecte amb els monitors, companys i
coordinadors.
- S’haurà de portar vestuari i calçat esportiu, i de
recanvi, TOT MARCAT per tal de no ocasionar
pèrdues innecessàries.

50% DE DESCOMPTE
A PARTIR DEL
SEGON GERMÀ

El dia 26 de juliol serà la cloenda familiar i només hi
haurà campus en horari de matí i no hi haurà servei de
menjador.

*Per a més informació:
campussagratcor@gmail.com

Caldrà lliurar aquesta butlleta i el comprovant bancari
(en cas d’haver fet l’ingrés), amb data límit 21/6/2018

