
 

 LUDOTECA D’ ESTIU GARIGOT 

Benvolgudes famílies:  

 

Us comuniquem que del 7 al 22 de Juny l’ AMPA oferirà el servei de Ludoteca de 15:30 a 17:45hs. 
 

Aquest curs, per poder garantir els grups bombolles, la ludoteca es farà al menjador, com l’acollida. 

Farem diferents activitats a taules i sempre respectant els grups bombolles:  

De 15:30 a 16:30: Dibuix, Jocs de taula, Escape-room a taula, Art, Legos,  etc.... 

De 16:45 a 17:45: Jocs al pati. 
 

Les famílies que estiguin interessades, si us plau, ompliu la inscripció i l’autorització corresponent i 

envieu via mail ampaescolagarigot@gmail.com amb el comprovant de pagament del banc abans del 

20 de maig, per fer una bona organització del grups bombolles, respecteu la data d’inscripció. 

 

Molt important indiqueu LUDOTECA / Nom i Cognom de l’alumne 

Nº de compte per fer l’ ingrés: LA CAIXA ES63 21000 2816 1020 0484120 

__________________________________________________________________ 
 

FITXA D’ INSCRIPCIÓ 
 

Horaris i Preus, sisplau marcar amb una creu la opció que  necessiteu: 
 

Nom i Cognom de l’alumne:_________________________________________Curs:__________ 

 Socios No socios 

Opció A: de 15:30 a 16:30 hs 35 € 45 € 

Opció B: de 16:45 a 17:45 hs  35 € 45 € 

Opció C: de 15:30 a 17:45 hs 65 € 75 € 

Dia esporàdic opció A i B * 3 € 3,60€ 

Dia esporàdic opció C * 7 € 8,40€ 

*Sol per un o dos dies a la setmana i s’abonarà directament a la monitora al recollir al nen/a. 

 

 AUTORITZACIÓ 
 

En/ na ________________________________ amb DNI ______________Pare/ mare/ tutor/a de 

______________________________________ del curs _______autoritzo que les següents 

persones puguin recollir al meu fill/a durant la jornada intensiva del 7 al 22 de juny. 
 

NOM: _________________________________   DNI__________ Parentesc____________ 

NOM: _________________________________   DNI__________ Parentesc____________ 

Signatura                          Castelldefels_________de maig de 2022 

 

_____________________________________________________________________________ 

MARXARÀ SOL A CASA ( de 3è a 6è )  

 

En/ na ___________________________________ amb DNI_____________ Pare/ mare/ tutor/a 

de ________________________________________ del curs__________ autoritzo que pugui 

marxar sol cap a casa al finalitzar l’activitat de la ludoteca d’ estiu. 

 

   Signatura                                                           Castelldefels_____de maig de 2022 

 
El pare, mare o tutor legal que signa aquest full d’autoritzacions, és conscient i assumeix totes les responsabilitats que se’n deriven. 


