
 

Primària: 134  Places. 
 

Mas Gorgoll (Palamós), casa amb temàtica “Escola de Mar”. 
 

http://www.eixestels.com/es/casas-de-colonias/mas-gorgoll/ 

Infantil: 56 places. 
 

Can Miqueló (Sant Martí de Centelles), casa amb temàtica “Escola de Cel”. 
 

http://www.eixestels.com/es/casas-de-colonias/canmiquelo/ 
 
 

 

DATES: 18, 19 i 20 de Maig de 2018 

 

 

 Sortida: dia 18/05/2018 a les 8:50 hs des de la Plaça Gal·la Placidia 
              (dalt de la  parada d’autobús carril de pujada) 
Tornada: dia 20/05/2018 a les 16:30 hs a la Plaça Gal·la Placidia 

COMPANYIA D’AUTOCARS :    Sagalés 
 EMPRESA :     EIX ESTELS  (www.eixestels.com) 

MONITORATGE : 24 hores + acompanyants de l’AFA 

RÀTIO: 1 monitor/-a per cada 10 nens/-es 

CUINA : Pròpia 

PREU: SOCIS de l’AFA: 137,00 € 
 
         NO SOCIS de l’AFA: 167,00 € 

 

Cases de Colònies 

Procediment d’inscripció, contractació i assignació de places 

 

 

Les places són limitades i la seva assignació, reserva i contractació està subjecta a l’ingrés del 

pagament total o de la primera quota. 

 

Malgrat existeixi una data de tancament pels pagaments (data que únicament té valor 

administratiu), les places seran assignades per rigorós ordre de pagament. Es tindrà en compte 

l’ordre cronològic dels ingressos que registre el compte bancari. Un cop s’hagin cobert les places 

existents, encara que no hagi finalitzat el termini de tancament dels pagaments, es realitzarà 

un tall i es publicarà la llista de l’ordre cronològic dels ingressos. Aquells que quedin fora del tall 

tenen l’opció de sol·licitar la devolució de l’ingrés o d’esperar que passi el termini de la segona 

quota per si es produïssin baixes. 

Per aquells que decideixin passar a la llista d’espera es publicarà, d’acord amb el mateix criteri, 

l’ordre cronològic d’accés a les possibles places si es donen baixes. 

És important recordar que únicament es podrà tenir en compte l’ordre cronològic que es reculli 

al resum bancari del compte i per tant aquells ingressos que es facin per internet podran ser 

tinguts en compte a partir de la seva aparició al resum bancari, i NO pel moment en que s’hagi 

realitzat l’ingrés des d’internet. 

 

Un cop confeccionada la llista final de places, caldrà retirar a la Secretaria el formulari 

d’inscripció. 

A més de les dades a complimentar caldrà aportar: 

 Fotocòpia de la tarja sanitària 

 Fotocòpia de la llibreta de vacunacions 

 Targeta sanitària original (el dia de sortida a les colònies) 

 

Qui opti pel pagament en tres terminis, si passada la data d’abonament del segon o tercer 

termini no l’ha formalitzat, li serà reintegrat l’import de la primera quota, perdrà la plaça i 

aquesta passarà a ser ocupada pels qui estiguin en llista d’espera. 

Important: la inscripció s’obre  a les 0:00 del dia 10/2 i els pagaments realitzats abans d’aquest 

moment, sigui per internet sigui a oficina bancària, no seran tinguts en compte per l’ordre 

d’assignació. 

   

   

    

SITUACIONS EXCEPCIONALS A CONTEMPLAR 

  

Davant d’una situació excepcional, que haurà de ser valorada per la comissió de colònies, 
(per exemple, motius mèdics certificats o motius familiars rellevants), a un nen o nena que 
ha complert tots els requisits i està inscrit  formalment a les colònies  i que no hi pugui 
assistir, li serà retornada la part corresponent a l’import econòmic de la casa, no així 
l’import corresponent a l’autocar.  

 

FORMES DE PAGAMENT 

TERMINIS DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ IMPORT A PAGAR 

Abonament Total 

Del  10/02/2018 al  20/02/2018 

SOCIS  137 €  
NO SOCIS  167 € 

1r TERMINI 

Del  10/03/2018 al  20/03/2018 
 

SOCIS 47 € 

 NO SOCIS 57 € 
 € 

2n TERMINI 

Del  10/02/2018 al  20/02/2018 

SOCIS 45 € 
NO SOCIS 55 € 

PER FER L’INGRÉS: BBVA, Via Augusta i Travessera de Gràcia 

ES07-0182-8727-52-0200574453 

FEU CONSTAR EL CURS I NOM DEL NEN/A EN FER L’INGRÉS .                           

 

3r TERMINI 

 

Del 10/04/2018 al 20/04/2018 

 

SOCIS 45 € 

 
NO SOCIS 55 € 

€e€€ 

 



 

                                                       

LES COLÒNIES 2018 
20118 

pugui aparèixer  

pugui aparèixer  

CONFORMITAT / AUTORITZACIÓ / DESPLAÇAMENTS / PROTECCIÓ DE DADES 

En / Na 

amb DNI número 

autoritzo el meu fill/a 

a assistir a l’/les colònies, assenyalades en aquest document, en les condicions de funciona- 

ment, tant de les activitats en sí com de la manera de realitzar els pagaments i les baixes, 

establertes en el present full d’inscripció. 

AUTORITZACIÓ PER APARÈIXER A FOTOGRAFÍES, WEB I MITJANS DE DIFUSIÓ 

DE L’AFA DE L’ESCOLA J.M.JUJOL: 

D’Acord amb l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre 

el dret a l’honor, a la intimitat i familiar i a la pròpia imatge: 

AUTORITZO al meu fill/a            

realitzant activitats a les colònies organitzades per l’AFA. 

NO AUTORITZO al meu fill/a          

realitzant activitats a les colònies organitzades per l’AFA. 

Barcelona            de                                  de 2018 
 
 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions 

mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries 

adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la direcció 

facultativa, i considero al meu fill/a apte, donat que  

no pateix cap transtorn físic o psíquic que dificulti  

específicament el desenvolupament de les colònies,  

ni la relació amb els companys/es i monitors/es. 

El que signa autoritza al nen o la nena inscrit/a 

a participar en les colònies i desplaçaments fora 

de la instal.lació previstos en les programacions. 

En compliment amb el disposat a la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal (LOPD), accepto les 

condicions legals i per tant autoritzo els pares i 

mares de l’AFA  de l’escola Joseph Maria Jujol 

a tractar, incorporar i conservar les meves dades 

personals, a introduir-les en els fitxers automatit- 

zats, amb fins relacionats amb els serveis que  

gestiona, conservant, però, els drets sobre la 

infor- mació continguda en aquests fitxers, i 

podent cancel.lar o rectificar.  

Si no desitja que les seves dades siguin recollides 

i conservades ha de, explícitament, fer-nos-ho saber 

per comunicació escrita. En qualsevol moment 

pot accedir, rectificar, cancel.lar o oposar-se al  

tractament de la informació sobre les dades 

facilitades a l’AFA de l’escola Josep Maria Jujol. 

Signatura pare/mare o tutor 

DNI 

 


