
Normativa inscripcions esplai de dissabtes curs 2017/2018 

-  Dies inscripcions: Dissabte 23 de 16.00 a 20.00 i Diumenge 24 de setembre de 17.00 a 19h al

local de l’entitat al Parc de Sant Jordi s/n.

- Per tal de assegurar la continuïtat amb el treball pedagògic i educatiu que fem des de l’esplai, els

infants i joves que van cursar esplai de dissabtes el curs anterior tenen plaça reservada.

- Els infants i joves que no tenen plaça reservada entren directament en llista d’espera.

-  Un cop fet  el  recompte de les  persones que tenen plaça reservada i  col·locades  en el  grup

corresponent, es valorara les places que podrem oferir.

- S’avisaran a les famílies amb llista d’espera segons la franja d’edat de la plaça becant i l’ordre

d’arribada. 

- El dia de la inscripció, els infants i joves en llista d’espera només ens hauran de facilitar; nom i

cognoms de l’infant o jove, data de naixement, un telèfon de contacte i correu electrònic per poder

comunicar-nos.

- En cas que s’obtingui la plaça, ens posarem en contacte per tramitar la inscripció.

- A continuació, trobareu els grups d’aquest any, que segons les inscripcions podrien variar:

- Tabalons (P-3, P-4 i P-5)
- Tabalets (1r, 2n i 3r primària)
- Tabals (4t. 5è i 6è primària)
- Tabalstrucks (1r i 2n ESO)
- Atabalats (3r i 4t ESO)
- Tabalots (1r i 2n Batxillerat)

* Els infants i joves que tinguin plaça reservada i no es posin en contacte amb l’entitat abans
d’acabar el termini d’inscripcions, perdran la plaça i aquesta serà assignada a un altre infant o

jove de la llista d’espera.

- Documentació a portar (famílies amb plaça reservada):
- Fotocòpia targeta sanitària
- Fotografia de carnet
- Fitxa d’inscripció: S’omple el mateix dia al local o la porteu omplerta de casa.
- Autorització drets d’imatge: S’omple el mateix dia al local o la porteu omplerta de casa.

- Documentació a portar (famílies amb plaça NO reservada):
- Telèfon de contacte i correu electrònic.

Qualsevol dubte o pregunta, podeu trucar al 666001919 o enviar un e-mail a ceeltabal@gmail.com
i us contestarem tan aviat com puguem.      Atentament, l’equip de monitors/es de l’esplai el Tabal 
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