Casal Infantil
Sagrada Família

INFORMACIÓ
INSCRIPCIÓ
TRIMESTRE
TARDOR
2018

DATES
Les inscripcions del Casal Infantil comencen el dia 6 de Setembre.
És imprescindible que vingui el pare/mare o tutor legal ja que s’ha de signar una
documentació. Les inscripcions es mantindran obertes fins a exhaurir les places.
Aquest curs el casal infantil obrirà els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 a 20h, les
famílies hauran d’escollir un màxim de tres dies en els que podran assistir els seus
fills/es.
El preu del trimestre és de 23,90€

El Trimestre de Tardor comença el proper 12 de Setembre i acaba el 11 de Desembre.

LLOC INSCRIPCIONS

HORARI INSCRIPCIONS

PUNT D’INFORMACIÓ

De dilluns a divendres de 9h a 15.30h

Centre Cívic Sagrada Família

i de 16.30h a 21h, el dissabte de 10h a

C/ Provença, 480 - Planta baixa

14h i de 16h a 20h i el diumenge de

Tel. 93 450 89 17

10h a 14h.

Districte de
l’Eixample
bcn.cat/ccsagradafamilia

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Us recordem que per tal de formalitzar la inscripció, caldrà que porteu la següent

documentació de l’infant:
• Una fotografia mida carnet.
• Una fotocopia del carnet de vacunes
• Una fotocopia de la targeta sanitària
• Un informe mèdic si s’escau.
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
• Original i fotocòpia del DNI o altres documents identificatius de la persona sol·licitant

(pare, mare, tutor/a)
• En cas d’infants estrangers, original i fotocòpia del document d’identitat, passaport o
llibre de família del seu país d’origen
En cas d’haver llista d’espera hauríeu de portar:
• Document acreditatiu o signar declaració jurada on es faci constar que els progenitors
treballen en l’horari de l’equipament, si s’escau
• Certificat de discapacitat, si s’escau.
• El títol de família nombrosa, si s’escau.
• El títol de família monoparental, si s’escau
• Certificat d’empadronament

FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
La inscripció quedarà formalitzada un cop es retornin els justificants de pagament i
tota la documentació requerida.
La data límit per entregar la documentació i els justificants de pagament serà d’1
setmana a partir de la data de l’inscripció.
Recordar-vos que fins que no estigui tota la documentació entregada i signada
ELS INFANTS NO PODRAN QUEDAR-SE DINS EL CASAL A JUGAR.
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FULL D’AUTORITZACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ
AL CASAL INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CURS 2018-2019

JO _______________________________ AMB DNI ______________
AUTORITZO A ____________________________________ AMB DNI
__________________________ A INSCRIURE AL MEU FILL O FILLA
_________________________________________ AL CURS 2018-2019
DEL CASAL INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA .

Signatura

Barcelona,_____de ________del 2018

* Recordeu portar fotocòpia del DNI de qui delega l’autorització.
* Cal portar omplerta la fitxa d’inscripció de l’infant i les autoritzacions
corresponents adjunts en aquest document per tal de poder reservar la
plaça.
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