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Benvolgudes famílies, 
 
S’estan apropant les festes Nadalenques i com cada any, des de la Regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de l’Aldea, estem organitzant el Parc de Nadal per tal que les famílies puguin 
portar als seus xiquets i xiquetes a gaudir de les activitats i tallers que el monitors/res de 
l’Esplai 4 Torres tenen programades. 
 
L’esplai es realitzarà del 24 de desembre fins al 4 de gener ambdós inclosos i l’horari serà el 
següent: 
  
27 i 28 de desembre i 2, 3, 4 de gener de 9:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores. 
 
24 de desembre, de 9:00 a 13:00 hores 
31 de desembre, de 9:00 a 13:00 hores 
 
 
Preus: 
 
Tots els dies (dia sencer):   40 euros  
Tots els dies, només mig dia:  30 euros  
1 dia sencer:      7 euros  
Mig dia:      5 euros  
 
Totes les famílies interessades poden omplir la sol·licitud adjunta, fer un ingrés al banc, i 
portar còpia de l’ingrés i de la sol·licitud a l’ajuntament, en horari d’oficina, o enviar-ho per 
correu electrònic a esplai@laldea.cat.  
 
Data límit: divendres 14 de desembre. 
 
Per qualsevol consulta o dubte, poden adreçar-se a l’ajuntament, trucar al telèfon 977450012, 
o enviar un mail a l’adreça anteriorment esmentada. 
 
Aprofito l’avinentesa per convocar-los a la gran cavalcada de reis que hem organitzat per tal 
que les famílies del nostre poble passin una tarda inoblidable. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
 
Míriam Ferrando Blesas  
Regidora d’Ensenyament 
 
L’Aldea, 3 de desembre de 2018 
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PARC DE NADAL L’ALDEA 2018/2019 
FULL D’INSCRIPCIÓ I  FITXA D’INFORMACIÓ SANITÀRIA 

Nom i cognoms del participant:__________________________________________________ 

Edat: ____________________  Curs escolar___________________ 

Informació sanitària ( Omplir amb l’ajuda del metge si cal ) 

És al·lèrgic? ______ A què? ____________________________________________________ 

Pren algun medicament especial? _____ Quin i en quina dosi ? ________________________ 

Es posa malalt freqüentment, indiqui:  

Angines o faringitis _____   Restrenyiments _____   Refredats _____   Reumatisme _____ 

Asma _____  D’altres _____ 

És al·lèrgic a algun menjar? ______________ Cal vigilar amb algun menjar? _____________ 

Indicar el número de la Seguretat Social __________________________________________ 

Altres dades d’interès_________________________________________________________ 

Al·lèrgia per poder pintar la cara amb pintura ? _____________________________________ 

En cas d’urgència avisar a : Nom  __________________________ Telèfon :_____________ 
 
AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS: 

En/na: ______________________________________ amb D.N.I. núm.:_________________ 

Com a pare/mare o tutor autoritza al meu fill/a ______________________________________ 

A participar a les activitats que es realitzin al parc de Nadal 2017-2018 organitzat per 
l’Ajuntament de l’Aldea entre els dies 24, 27, 28 de desembre 2018 i del 2, 3, 4 de gener de 
2019, així com a que se li puguin fer fotos si es dona el cas en les diferents activitats que es 
duran a terme.  
 
-  DIES D’ASSISTÈNCIA AL PARC DE NADAL:  
 

   TOTS ELS DIES MATÍ I TARDA (40 €) 

   TOTS ELS DIES PELS MATINS (30 €) 

   TOTS ELS DIES PER LA TARDA (30€) 

   SOLS UN DIA SENCER ( EL DIA ....... DE.....................DE......... ) (7€/dia) 

   MIG DIA   (EL DIA ....... DE.............................DE...........) (5€/dia) 
 
Núm. compte Ajuntament: ES62 0182-5634-18-0200008196 BBVA - Catalunya  Caixa 

Signatura:  
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L’Aldea, ______  de___________ de 2018 
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