
Casal d’estiu
LA PERA 2020

Nens i nenes de p3 a 6è de primària
del 29 de juny al 14 d’agost

de les 9.00 a les 13.00h

Reunió informativa:
dilluns 22 de juny a les 19.30h

 a l’escola de la Pera



Preu per setmana:
Empadronats: 50€
No empadronats: 60€
Mínim de 6 i màxim 20 participants per setmana

Què cal portar? Roba i calçat esportiu, gorra, crema 
solar, esmorzar i cantimplora d’aigua, tovallola petita 
individual i mascareta higiènica reutilitzable.  

Què farem? Tot tipus de jocs i esports, balls i danses, 
gimcanes i sortides setmanals...

Període d’inscripcions: del 14 al 21 de juny 2020
Pas 1. Omplir la inscripció on-line a la web www.totunmon.com. 
Pas 2. Descarregar la documentació adjunta a la web.
Pas 3. Realitzar el pagament per transferència bancària i enviar 
 tota la documentació i resguard de pagament al correu 
 electrònic lapera@totunmon.com. El dia de la reunió 
 informativa s’haurà de portar la còpia original.
Més info a www.totunmon.com o per correu a 
 lapera@totumon.com 
Telèfon de contacte: 611499161 

Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripcions. Tot un Món es reserva el dret de 
no dur a terme aquelles activitats que no arribin a un mínim d’inscripcions.
Les dades de caràcter personal que es facilitaran durant el procés d’inscripció queda-
ran registrades en un fitxer propietat de Tot un món.

 -Grups de convivència d’un màxim de 10 infants sempre amb el mateix 
monitor/a i evitant el contacte amb els altres grups. 
 -S’estableix la figura del responsable de seguretat i higiene. 
 -Cada dia a l’arribada es farà un control dels símptomes i es prendrà la tem-
peratura a cada infant fent-ne un registre.
 -La mascareta serà obligatòria portar-la al casal i només caldrà posar-se-la 
quan no es pugui respectar la distància de seguretat. 
 -El casal disposarà de material d’higiene i seguretat. 
 -Les entrades i sortides seran esglaonades i es faran en dos punts d’accés a les 
instal·lacions.
 -La normativa i les condicions del servei del casal poden variar segons les 
consignes oficials relatives a l’evolució del Covid19. 

Ajuntament de La Pera
Baix Empordà


