
 
 

     INSCRIPCIÓ ESCOLA DE PASQUA. CEIP ES MOLINAR 
 

CURS 2017 
FOTOGRAFIA   

    
SERVEIS (Heu d’especificar quina activitat voleu, l’horari i els dies) 
 
El meu fill vindrà: (MARQUE AMB UN X) 
 

TOTS ELS DIES            

DIES PUNTUALS. QUINS? ____________________________ 
 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓ SANITÀRIA DE L’ INFANT: 
 
Al·lèrgies i/o malalties? SI          NO Quines?_______________________________________   
   
Medicaments?______________________________ 
 
AUTORITZACIÓ: 
Jo  
Com a pare/mare/tutor/a de _____________________________________________________________________________ 
Amb DNI  ______________________________ autoritzo el meu fill/a a participar a l’escola de Pasqua segons les 
condicions establertes. Igualment faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin 
necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, i a la realització d’imatges i 
filmacions per a posteriors difusions públiques de les activitats.  
 
AUTORITZACIÓ DE SORTIDA 
Jo  
Com a pare/mare/tutor/a de _____________________________________________________________________________ 
Amb DNI  ______________________________ autoritzo el meu fill/a a sortir de les activitats amb una persona 
autoritzada per mi : 
Nom de la persona autoritzada: _______________________________________________________________ 
Nom de la persona autoritzada: _______________________________________________________________ 
( EN CAS QUE EL NIN PUGUI SORTIR TOT SOL HA DE QUEDAR ESCRIT A LES OBSERVACIONS) 
 
OBSERVACIONS____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Signatura 

 
Palma, ______de ____________de 20___ 

Llinatges i nom:  

Curs escolar:  Data de naixement:  Edat:  

  Adreça:  CP:  

  Localitat:  Província:  

  Correu electrònic:  

  Telèfon de contacte:    

SERVEIS SI NO 
ESCOLETA MATINERA   
MENJADOR   
HORABAIXA   

MENJADOR SI NO 
CATERING   
CARMANYOLA   



Benvolgudes famílies, 
 
Vos proposam un campus de Pasqua, organitzat per Dicdrac. 
  
El campus de Pasqua tindrà lloc al CEIP Es Molinar els dies: 
 
Abril: 18, 19, 20 i 21 
 
Horari i preus:  
 

SERVEIS 
PREUS 

SOCIS NO SOCIS 

7,30h a 9h Escola Matinera 1€/diari 1’5€/diari 

9h a 14h Activitats de 

campus 

TOTS ELS DIES: 10€/dia TOTS ELS DIES: 11€/dia 

PER DIES: 12€/dia PER DIES: 13€/dia 

14h a 15h Menjador 
(càtering) 

6,5€/diari 6,5€/diari 

15h a 17h Activitats 

d’horabaixa 
2€/diari 2’5€/diari 

 
A tenir en compte: 

• Per a la realització de tots els serveis és necessari un mínim de 10 nins.  
• El servei de menjador amb carmanyola: portat per les famílies al matí i ha de ser un carmanyola 

tancat  hermèticament i amb el nom i cognoms de l’infant a la tapa. També s’ha de portat els coberts i 
aigua. No es podrà quedar cap infant que no porti menjar.   

 
Com podeu apuntar-se? 
Vos podeu apuntar emplenant la inscripció i lliurar-la a la secretaria del centre CEIP Es Molinar. En cas 
d’incompatibilitat d’horari escolar, es pot enviar la inscripció per correu electrònic a campus@dicdrac.org i 
presentar la inscripció original el primer dia al responsable de l’activitat.  
 
A continuació, us detallem les activitats que es duran a terme de les 9h a les 14h: 
 

 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 
9:00h 

a 
10:00h 

Presentació 
i jocs 

Jocs 
populars 

Esport 
alternatiu Taller de 

manualitat 10:00h 
a 

11:00h 

Activitats 
dels cinc 
sentits 

Conta 
contes 

Taller de 
ball 

11h a 
11:30h Berenar 

Berenar 
Dia de la 

fruita 
Berenar 

Berenar 
Dia de la 

fruita 
11:30h 

a 
12:30h 

Activitats 
esportives Taller de 

cuina Gincana 

Danses i 
cançons 

12:30h 
a 

13:30h 
Creació 

flashmob 
Comiat i 

reproducció 
flashmob 

13:30h 
a 

14:00h 
Recollida Recollida Recollida Recollida 

 
Per a la realització de les activitats els infants han de portar cada dia roba còmoda, berenar i aigua.  
 
Salutacions 
 
Per a qualsevol dubte tel. Dicdrac 616665786 // 655500073  


