CASAL D’ESTIU D’ALFORJA 2020

Aquest estiu degut a la crisi sanitària actual es farà un Casal d’Estiu diferent.
L’Ajuntament d´Alforja juntament amb el Consell Esportiu del Baix Camp han organitzat un
casal d’estiu per als infants del nostre poble que compleixi totes les condicions aprovades pel
PROCICAT.
El Casal es realitzarà des del dia 29 de Juny fins el 28 d’Agost.
L’horari serà de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h.
La inscripció serà gratuïta!
Només es farà pagar 10€ a la setmana en concepte de material.
El Casal d’Estiu està dirigits als infants de 3 a 12 anys empadronats al municipi d’Alforja. Les
places són limitades.
A continuació hi ha un formulari que hauran de reomplir el pares per fer la inscripció dels seus
fills. La inscripció es farà via telemàtica. En cap cas es podrà fer presencialment a l’Ajuntament.
Per omplir el formulari s’ha d’informar un compte de gmail; en cas que no es tingui, es podrà
donar d’alta molt fàcilment. Per qualsevol dubte poder trucar al 977 81 60 08.
FORMULARI_INSCRIPCIÓ_CASAL D'ESTIU
L’últim dia per realitzar les inscripcions és el divendres 19 de Juny a les 20:00h.
Posteriorment els pares rebran un email amb la confirmació de la inscripció, el compte on
hauran de fer la transferència i l’import de cada nen, en funció de les setmanes que hagin
seleccionat per assistir al casal.
Durant el funcionament del casal els infants estaran en grups reduïts i sempre acompanyats
del mateix monitor, formant un grup de convivència, tal i com marca el PROCICAT.
Enguany comptem amb la professora de dansa Gemma Espada. A més de tot un grup de
monitors que faran que els nens del poble s’ho passin d’allò més bé amb activitats creatives,
esports, jocs de lleure, sortides, festes de l’aigua i piscina cada dia!!
No trigueu en apuntar-vos....les places són limitades!!

