
Casal de natació
AMPA Escola Verd 2023

*** TARDES del 5 al 22 de juny ***

Benvolgudes famílies,

Un any més, us proposem l’activitat de natació que durem a terme les tardes 

de juny a les piscines de l’Eurofitness de Salt, del 5 al 22 de juny, aprofitant la 

jornada d’horari intensiu de l’escola. 

Com bé sabeu, la natació és l’esport més complet que hi ha, recomanada per 

molts metges com a pràctica habitual, tant per a grans com per a petits… Quan 

els nens/es són petits és important aprendre a nedar, però quan ja en saben és 

important perfeccionar la tècnica de la natació.

Per això, és una activitat oberta a tots els nens i nenes de l’escola des de P3 fins a 

6è de primària, i es fan grups per nivells.

INFORMACIÓ DEL CASAL

Horaris i preus

L’horari serà aproximadament de 15.00 a 17.30 hores (els monitors ja recullen les 

nenes i nens inscrits directament del menjador).

El preu total per alumne/a inscrit serà de 189€, i es farà en 3 pagaments, 

de 63€ cadascun. 

El primer pagament caldrà fer-lo abans del 15 de març, el segon es podrà fer fins el 15 

d’abril, i el tercer fins el 15 de maig. Tots a través de l’aplicació de l’Ampa.



Aquest preu inclou:

• Monitoratge d'acompanyament i recollida des de l’escola (15.00h) a la piscina de 
Salt. Els monitors/es de TICTAC s’encarregaran d’ajudar a canviar a tots els partici-
pants, i de tornar-los a l’escola (17.30h aprox).
• Transport (autocar) diari per anar i tornar de l'escola a la piscina.
• Curset de natació de 40 minuts per grups segons nivell i edat.
• Material de flotació per aquells alumnes que encara n’hagin de fer ús.
• Tècnics de natació, titulats per la Federació Catalana de Natació.
• Costos de Seguretat Social de tot el personal contractat.
• El cost del lloguer de la piscina i instal·lacions de l’Eurofitness de Salt.
•  Assegurança de Responsabilitat Civil

Inscripció i reserva

Dates d’inscripció:  oberta fins el 15 de març de 2023  

Com fer la inscripció:  de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç:

https://forms.gle/G8G1rsZecyDPcgzL7

 Cal tenir en compte que:

* Perquè es consideri definitiva s’ha d’haver realitzat el primer pagament de 63€ a 
través del ComunicApp (apartat de l’Ampa). 

* No es poden guardar places si no es fa el pagament. La reserva es farà per ordre 
d'inscripció.

* Un cop tancades les inscripcions, des de TICTAC Serveis Educatius, es posaran en 
contacte amb les famílies per fer-vos arribar la informació del material que caldrà 
portar, així com també per informar del funcionament i la logística de l’activitat.
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ANUL·LACIONS O NO ASSISTÈNCIA:

* En cas d’absència per malaltia del participant (amb justificant mèdic), es retornarà el 
50% de l’import total si l'activitat encara NO ha començat. 

* Per anul·lacions posteriors a l’inici del casal: no es retornarà cap import.

*  L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat si no s'arriba al nombre necessari 
d'inscrits. En cas d'haver d'anul·lar el casal per manca de participants es retornarà 
tot l’import.

Contacte

L’organització d’aquest casal de natació s’ha encarregat a l’empresa TIC-TAC Serveis 
Educatius.
Si durant el transcurs del casal  heu de comunicar-vos amb ells per qualsevol qüestió, 
ho podeu fer a través dels monitors i monitores, o bé a través dels següents canals:

El correu electrònic: Info@tictacserveis.com
Telèfon de contacte: 620 08 22 06

Recordeu l’enllaç d’inscripció: 
https://forms.gle/G8G1rsZecyDPcgzL7

Us hi esperem! 

***CASAL DE TARDES DE JUNY ***

A més, us informem que durant les tardes del 5 al 22 de juny també s’oferirà 
el CASAL DE TARDES DE JUNY a l’escola: 

Preus per 14 tardes segons opció horària:
15.00 A 16.30h  -  63 €
15.00 A 17.00h  -  73€
15.00 A 17.30h  -  86 €

***Les INSCRIPCIONS del Casal de Tardes es faran a partir del maig. ***
Rebreu la informació a través dels canals habituals de l’AMPA.

https://forms.gle/G8G1rsZecyDPcgzL7

