
Consell Esportiu del Tarragonès 

Carrer de les Coques, 3 

43003 Tarragona 
Telèfon: 977 249 484  

info@cetarragones.cat 

On heu de tramitar la vostra  

Butlleta d’inscripció? 

AMPA Escola Les Codinetes 

C/Ramon Rull s/n 
43763 La Nou de Gaià  

Telèfon: 616 585 535 

ampalescodinetes@gmail.com 

Heu de portar als representants de l’AMPA o la bústia de l’escola 
la butlleta d’inscripció i el resguard de l’ingrés efectuat al núm de 
compte.  

Data límit 1r torn:  20.06.18. Posteriorment, el dimecres anterior a 
la celebració del corresponent torn. 

ES31 0182 8366 5502 0006 1431, indicant com a concepte:  

Casal d’Estiu Les Codinetes i el nom i cognoms de l’infant. 

Si teniu qualsevol altre dubte, podeu trucar als telèfons que us 
apareixen en la part superior.  

AMPA Escola Les Codinetes 



Data i signatura: 
La data límit d’inscripció serà el DIMECRES anterior a l’inici de cada  torn setmanal. 
Un cop realitzada la inscripció no es podrà retornar l’import de la matrícula. Demanem que per tal de tenir la previsió  correcta de l’equip, 
material i assegurança, es facin les inscripcions en el termini establert. 
Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran tractades d’acord amb el que estableix Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. (Reglament 
general de protecció de dades). El responsable és el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la finalitat de la gestió adequada 
l’activitat a la que s’inscriu i no seran compartides a tercers amb la mateixa finalitat. Respecte de les mateixes podran exercitar 
el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició de forma presencial a la seu del Consell Esportiu 
del Tarragonès o bé enviant un correu electrònic a l’adreça info@cetarragones.cat.  

Durant el casal sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions de les activitats i autoritzo expressament les perso-
nes organitzadores del casal perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.  Sí               No 

Des del Consell Esportiu del Tarragonès entenem que les activitats       
esportives, didàctiques i lúdiques són fonamentals per al desenvolupa-
ment dels infants i més, en períodes de vacances escolars.  
Als nostres casals es potencien les següents tasques: activitats i jocs físico-
esportivs, tallers, manualitats, balls, jocs lúdics, activitats plàstiques i                 
didàctiques, gimcanes, jocs d’aigua, etc.  
 
DESTINATARIS 
Aquestes activitats van dirigides a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys 
(nascuts/des del 2006 al 2014)  i que tinguin ganes de passar-ho bé, tot 
fent esport i activitats lúdiques i de trobar-se amb els seus amics.  
Els infants han de portar roba esportiva, gorra, aigua i esmorzar. 
Prèvia comunicació puntual, també hi haurà dies que hauran de portar              
banyador, xancletes i tovallola per fer jocs d’aigua. 
 
EQUIP TÈCNIC 
L’equip tècnic estarà format per monitor titulats, en aplicació de la      
regulació vigent de casals esportius en el lleure. 
 
SEU: Escola Les Codinetes de La Nou de Gaià. 
 
OPCIONS i PREUS corresponents (nen/a per setmana).  
L’opció bàsica és de 9 a 13h, ampliable a dues opcions més, fins les 15h o 
les 17h, sempre vinculades a quedar-se a dinar: 

 
 
 
 
 
 

 
* En aquestes opcions no està inclòs el cost del dinar. La butlleta informativa i d’inscripció amb el preu del 
dinar es facilitarà oportunament en un full específic complementari. 

 
Data límit d’inscripció: el dimecres anterior de cada quinzena. 

Nom i cognoms nen/a 

Any naixement 

Telèfons 

Adreça 

Població 

 

CP 

Nom i cognom pare/mare/tutor  

DNI pare/mare/tutor 

Correu electrònic pare/mare/tutor  

 

Al·lèrgies, medicació, intoleràncies alimentàries altres observacions 

Escolliu els torns i opcions en les que us voleu inscriure i si també voleu servei d’acollida : 

TEMPORALITAT HORARI ACTIVITAT ACOLLIDA 
Torns setmanals 

25 juny a  

7 setembre 

Casal 09:00-13:00h   62,00€ 

08:00-09:00h  10,00€ Opció 09:00-15:00h*  29,00€ 

Opció 09:00-17:00h*  29,00€ 

TORN SETMANAL Casal 9-13h Opció 9-15h Opció 9-17h Acollida 8-9h 
25-29 juny         
2-6 juliol         
9-13 juliol         

16-20 juliol         
23-27 juliol         

30 juliol – 3 agost         
6-10 agost         
13-17 agost         

20-24 agost         
27-31 agost         

3-7 setembre         


