
 
 

 

Us adjuntem la butlleta de preinscripció i el 
full d'inscripció.  

Us hi esperem, no us ho 
perdeu!  

Benvolguts pares, mares, nens i nenes, 
  
S'acosta l’estiu i un any més ens trobem plens d'energia i 
d’il·lusió per realitzar el 29è Esplai de l’Escola. Amb 
noves idees i nous reptes farem de l’Esplai l’activitat més 
adequada per als nens i nenes del Petit Estel durant el 
mes de juliol.  
 
Aquest any tornem a apostar per l’anglès, la natació a La 
Nova i les activitats de gimcanes, contes, titelles, balls i 
danses, activitats psicomotrius, activitats al sorral, 
iniciació a l’esport a La Nova...  
 
Anirem d’excursió a La Granja el dia 11 de juliol amb els 
grups de P1 grans, P2, P3, P4 i P5.  
 
Farem sortides als parcs per anar a jugar i farem tallers 
de manualitats i d’audiovisuals.  
 

Del 25 de juny al 19 de juliol  

WWW.PETITESTELLANOVA.CAT  

EL PREU INCLOU 
 

Materials diversos per a la 
realització dels tallers, les 

activitats de piscina, les activitats 
d’anglès, tots els acompanyants i 
monitors a totes les sortides de 

Terrassa i la festa dels 
INFLABLES i festa de l’últim 

dia: xocolatada, pinyata i FESTA 
DE L'ESCUMA per als més 

grans. 

ESPLAI 2019       
LLAR D’INFANTS  

--  TTaalllleerr  dd’’aannggllèèss   
- JOCS A LA PISCINA A LA NOVA 
--  EEssppoorrttss  ii  jjooccss 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
           Full de Preinscripció - Cal retornar-lo abans del 10 de maig a Secretaria.  Llar d’Infants 
 
 Alumne/a:_____________________________________Curs:    ______ Data Naixement________ 
 
 

 Esplai  
Matí 

Esplai 
Tot el dia 

Permanències 
 8 a 9 h               5 a 6 
h                

Mitja 
pensió 

Excursió 

1a setmana         
2a setmana         
3a setmana        Si    -    No 
4a setmana         
Tot l'Esplai       
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ESPLAI D’ESTIU DE LA LLAR D'INFANTS 

 
Benvolguts pares, nens i nenes.  
 
Com cada any us tornem a convidar a passar l’estiu a l’Escola. Oferim l'Esplai des del 25 de juny fins el 19 de juliol. Hi ha l’opció 
de venir per setmanes. El dia 1 de juliol és dilluns de Festa Major.  
 
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. 
 Com ja sabeu, hi ha l’opció de fer permanències de ¾ de 8 a 9 h i de 5 a 6 h, com també el servei de mitja pensió. 
Preinscripció: Retornar el full de la preinscripció abans del 10 de maig. (Part inferior del primer full) 
Inscripció i pagament: Del 28 de maig al 7 de juny a la Secretaria de l’Escola. Cal abonar la totalitat del curset que cadascú 
haurà escollit, excepte dies esporàdics de menjador i hores de permanències que s'hauran d'abonar el mateix dia. (Últim full amb 
l’import corresponent).  
 
 
 

Fins aviat i benvinguts al CURSET D’ESTIU 2019! 
 

Monitores: Montse Ortega, Anna Fèlix, Glòria Garcia, Raquel Lores, Núria Prim i Josephine Navarro. 
 

 
PREUS PER SETMANES  

 
 Preus de matí Preus de tot el dia Excursió 
1a. Del 25 al 28 de juny  (4 dies)  44,00 € 58,00 €  
2a. Del 2 al 5 de juliol (4dies)  44,00 € 58,00 €  
3a. Del 8 al 12 de juliol (5 dies) + excursió a la 
Granja 

54,00 € + 22,00 € excursió 
= 76,00 € 

73,00 € + 22,00 € 
excursió = 95,00€  

Si -  No  

4a. Del 15 al 19 de juliol (5 dies) 54,00 € 73,00 €  
Del 25 de juny al 19 de juliol  (18 dies) 
(IMPORTANT = Qui s'apunti a TOT l’esplai 
sencer, hi ha un 5% de dte.) 

218,00 €  
 

207,00 €  

284,00 € 
 

270,00 € 

 

 
 D’1 a 5 dies  (preu dia ) 6 o més dies (preu dia) 
Mitja pensió 9,70 € 8,55 € 
 D’1 a 6 hores (preu hora) 7 o més hores 
Permanències 6,80 € 46,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Full d’inscripció. Cal entregar-lo a la Secretaria de l’Escola del 28 de maig al 7 de juny       
Llar d’Infants 
 
 
Nom i Cognoms:  
Curs (P1, P2..):  
Correu electrònic:   
Telèfon de contacte:  
 
 
Si cal, marqueu amb una X els dies escollits: (P - 1 petits, el dia 11 sí que s’ha de marcar ja que no van d’excursió) 
 
Dies  25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 Totals 
Mitja Pensió 
(Dinar) 

           no        

Perm. matí (De ¾ 
8 a 9 h) 

                   

Perm. tarda (De 5 
a 6 h) 

                   

 
 
Poseu els preus a les caselles de les opcions escollides: 
 
 
 Esplai 

Matí 
Esplai 

 Tot el dia 
Permanències 

De 3/4 de 8 a 9 h              5 a 6 h 
Mitja Pensió 

1a setmana        
2a setmana        
3a setmana        
4a setmana        
Tot l’esplai      
Totals      
IMPORT TOTAL  
 
 
 
 
Autorització:  
 
Jo, pare, mare o tutor, __________________________________, amb el DNI número _________________, 
autoritzo el meu fill _____________________________________________ a participar a les sortides que 
organitzi l’Escola al llarg de l’Esplai d’Estiu 2019 dins de l’àmbit de Terrassa com també a totes les 
activitats que realitzarem a l'Esplai.  També autoritzo que les dades (nom, cognoms i fotografia del meu fill) 
apareguin a qualsevol material i publicació que l’Escola realitzi. Dono també vistiplau per a les primeres 
atencions del monitor per guarir els nens. 
 
 
Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Petit Estel-La Nova amb la finalitat de gestionar la seva petició. El 
titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant carta 
dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Puig Novell, 18-33, C.P. 08221 de Terrassa. 
 
 
Data i signatura 
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AUTORITZACIÓ PER ANAR A LA GRANJA.       JULIOL 2019 
 
El dijous dia 11 de juliol, els nens de P1 grans, P2, P3, P4 i P5, anirem tot el dia d’excursió a la 
granja "Can Pidelaserra”. Visitarem la granja, realitzarem un taller i pujarem en carro. 

El preu de l’excursió és de 22€. 

   

Sortirem de l’Escola a les  9:30 h i tornarem a les 16:45 h al Passeig. 

 

Cal venir esmorzats de casa . 

Tothom ha de dur un recanvi de roba dins de la motxilla. 

Tothom ha de portar el dinar i la beguda. 

Tothom ha de venir amb la samarreta de l'Esplai, els pantalonets i mitjonets 

de l'equipament de l'Escola. 

Cal retornar l’autorització abans del dia 7 de juny a Secretaria. 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Jo, pare, mare o tutor __________________________________ amb el número de DNI 

_________________,autoritzo el meu fill / a 

_____________________________________ , a participar a la sortida que l’Escola 

organitza el dia 11 de juliol de 2019 a la Granja  Escola Can Pidelaserra. 

També autoritzo les primeres atencions del monitor per guarir els nens. 

 

Signatura 
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