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ORGANITZA PUNT SUD 

C/. Méndez Núñez, 46 

Gandesa 

Teléfon 686738609 (Isabel) 

Mail puntsud@gmail.com 

 

 

Del 09 al 20 de juny de 2014 

L’horari: de 15h. a 18h. 

DATA MÀXIMA D’INSCRIPCIÓ DILLUNS  26 DE MAIG. 
 

    Fer ingrés al número de compte de Punt Sud de Catalunya 
Caixa: 2013 3115 04 0210079650, indicant nom infant, 
activitat  “Tardes de juny” i població.  
 P.ex. Manel Puig, TJ Falset. 
 

 
*És important tenir les inscripcions abans de la data final perquè les notificacions a 

la Generalitat s’han de fer amb un temps d’anticipació; s’han de fer les 

assegurances; s’ha de preveure el material, l’equip de monitoratge… 

 

**Recordeu que els infants han de portar una tovalloleta, un got i una 

gorra: TOT MARCAT AMB EL NOM 

Junt amb la inscripció s'ha d’adjuntar còpia de la targeta sanitària i comprovant 

bancari del pagament. 

 No s’acceptarà cap inscripció sense totes les dades omplertes. No us oblideu de 

signar! 
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TRADIJOCS 

Arriba l’estiu! Es temps de vacances de jugar i divertir-se, però 

també d’aprendre... 

Des de Punt Sud us proposem per aquestes tardes de juny el 

projecte “tradijocs” amb el qual, els vostres fills i filles, 

coneixeran i crearan el seus propis jocs i també coneixeran els 

jocs al que jugaven nosaltres quan érem petits. Jocs, que per les 

seves característiques, estan adreçats a totes les edats, afegint 

més dificultat en la elaboració dels mateixos per els infants més 

grans.  

Crearem un ventall de jocs de taula, que no s’anuncien a la tele i 

que son poc coneguts; jocs de taula molt divertits, originals i que 

permeten oferir estones enriquidores de joc compartit. Així com 

estones d’esbarjo gaudint dels jocs tradicionals a l’aire lliure... 

Una manera educativa i alhora divertida de descobrir, compartir, 

cooperar i aprendre. 

Us animem a viure aquesta nova aventura amb nosaltres,  ens ho 

passarem molt bé!!! 

                          “-Quan em queixava al meu pare que no tenia joguines, ell em deia,                     

senyalant-se el seu front: Aquesta es la millor joguina”  

CHARLES CHAPPLIN                

 PREU TARDES DE JUNY 2014:      50€ per infant. 

                                           Preu a partir de segon germà: 

45€               

*Hi ha d’haver un mínim de 8 infants inscrits a l’activitat per tal que 

es pugui dur a terme 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 

És obligatori omplir tots els apartats. 

Dades del participant  
Cognoms: ............................................................. Nom:.........................................................  

Adreça:...................................................................Població:......... ......................................... 

Data Naixement:.........../...................../...............Edat:.............. Curs............ 

Dades de la família  
Nom i cognoms mare, pare, tutor/a .................................................................................. 

Telèfons:  ................................................................................................................................ 

Correu electrònic:.................................................................................................................. 

 

Autorització Obligatòria (A omplir pels pares o tutors)  
 

En/ Na............................................................ , amb DNI    …...................., autoritzo el 

meu fill o filla a participar en les tardes de Juny 2014. Faig extensiva aquesta 

autorització a les decisions mèdiques i quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema 

urgència, sota la direcció facultativa pertinent. També autoritzo a què participi a les 

activitats d’aigua i possibles sortides locals. 

A la vegada, autoritzo a portar al meu fill/a a l’activitat de piscina, si així correspon. 

  

Drets d'imatge: Autoritzo els responsables de l’activitat a realitzar fotografies on pugui 

sortir el meu fill o filla per tal de documentar les activitats que es realitzen. 

.SI                       NO                                         

 

 

Data i signatura pare/mare o tutor/a: 

 

Observacions: Escriviu aquelles dades que considereu importants perquè estiguin en 

coneixement dels monitors/es (medicacions, al·lèrgies, si sap nedar, etc.)  

          .....            ........................................................................................................................................ 

.....                      ........................................................................................................................................ 

.....                      ........................................................................................................................................ 

.....                 ........................................................................................................................................... 

.....                ............................................................................................................................................ 


