A.E JOAN MARAGALL
CURS 2018-2019
INFORMACIÓ BÀSICA
INSCRIPCIÓ: Que necessito per inscriure’m al cau?
-

Fitxa d’inscripció
Drets d’imatge
Copia DNI/Passaport
Copia targeta Sanitaria
Copia del carnet de Vacunes

***Per a que els infants i joves puguin assistir a la sortida de passos necessitem aquesta documentació.
CALENDARI:
1ER TRIMESTRE
6-7/10
PASSOS
13/10
LLIURE
20/10
CAU
27/10
CAU
03/11
LLIURE
10/11
CAU + Sembralleure
17/11
LLIURE
24-25/11 SORTIDA
01/12
CAU
08/12
LLIURE
15/12
CAU
22/12
CAU
28-30/12 CAMPAMENTS

12/01
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
23/02
02/03
09/03
16/03
23-24/3
30/03
06/04
13-17/04

2ON TRIMESTRE
CAU
CAU
SOPAR FAMÍLIES
CAU
CAU
LLIURE
CAU
CARNESTOLTES
CAU
LLIURE (Trofo)
SORTIDA
CAU
CAU MATINAL
CAMPAMENTS

27/04
04/05
11/05
18-19/05
25/05
01/06
08/06
15/06

3ER TRIMESTRE
CAU
CAU
FESTA 50è
SORTIDA + FOLLETADA
CAU
CAU
LLIURE
DINAR FAMÍLIES

CONTACTE: Per a qualsevol consulta dirigiu-vos directament als vostres caps d’unitat als següents
correus electrònics.
-

Caps-follets-aejm@googlegroups.com
caps-llops-aejm@googlegroups.com

-

Caps-raiers-aejm@googlegroups.com
Caps-pioners-aejm@googlegroups.com

Doodle i formularis: per a un millor control els Doodles i formularis tindran una data límit, l’infant o jove
que no hagi contestat abans de la data límit es contarà com a no assistent.
Bestretes: És important pagar les bestretes a les dates senyalades, l’infant o jove que no hagi pagat bestreta
abans de la data límit es contarà com a no assistent. La bestreta no es retornarà en cas de no assistència.
PAGAMENT TRIMESTRE:
Aquest curs hem canviat el repartiment de quotes
▪ 1ª QUOTA: 40€ (material i sortida trimestral + quota d’assegurança anual)
▪ 2ª QUOTA: 25€ (material i sortida trimestral)
▪ 3ª QUOTA: 25€ (material i sortida trimestral)
El pagament de la quota el podeu fer en efectiu o per transferència bancària al següent numero de compte:

ES48 2100 0647 97 02 0035 4425
Els pagaments s’hauran d’efectuar per transferència.
BEQUES INTERNES:
No volem que cap infant o jove es quedi sense cau pel tema diners així que fins al 22 d’octubre podeu
sol·licitar aquesta beca interna.

SORTIDA DE PASSOS 2018
SORTIDA: DISSABTE

6 D’OCTUBRE A LES 8:00h AL CAU

PREU: 20€. Cal fer-ho per transferència bancària al nostre compte ES48 2100 0647 9702 0035
4425 (posant al concepte: PASSOS + NOM COGNOMS de l'infant/jove). DATA LÍMIT 2 d’octubre.
LLOC: Terreny d’acampada El Vilar (Blanes).
Com arribar?
– Tren: Rodalies R1/RG1 a Blanes (30-40 minuts a peu).
– Bus: Hi ha línies regulars fins a Blanes des de Barcelona i Girona.
– Cotxe/autocar: Accés asfaltat. Punt d’entrada al km 3 de la GI-600 entre Tordera i Blanes.

INFANTS NOUS: els nous infants i joves que no vulguin quedar-se a dormir, poden venir el

diumenge

7 d’octubre a les 10:00h per començar les activitats amb la nova unitat.
DINAR DE FAMÍLIES: el diumenge 8 d’octubre a les 12:00h us esperem a totes les
famílies per a presentar-vos el nou curs per unitats, fer activitats o debats (a escollir) i el dinar conjunt. El
dinar serà individual, cadascú ha de portar el seu dinar. Després del dinar farem una breu reunió per unitats.
CAL PORTAR:
- 2 esmorzars (dissabte i diumenge)
- 1 dinar (dissabte)
- 1 berenar (dissabte)
- 1 sopar (dissabte)
- Plat, got i coberts
- 1 muda de roba
- Calçat còmode
- Roba d'abric per la nit
- Necesser (raspall de dents, dentífric, pinta, crema
solar...)
- Pijama

- Sac
- Màrfega (rosqui)
- Capelina
- Gorra del sol
- Llanterna
- Fulard del cau
- Autorització signada
- Targeta sanitària original (NO FOTOCÒPIA)
- Rebut del pagament

TORNADA: per a la tornada agrairíem la col·laboració de totes en coordinar-nos per compartir cotxe per
tornar a Barcelona, en cas que no sigui possible alguns caps tornaran en tren amb els que vulguin o no
tinguin plaça.
IMPORTANT: contestar el formulari i Doodle de la sortida de passos per a coordinar-nos millor i passarho genial!

