
Núm._______
Nom i cognoms del/ de la menor:
............................................................................................
Edat:..............Data de naixement: ......................................
Adreça i població: ............................................................... 
Correu electrònic: ...............................................................
   CUCA I ESPORTS  2016   
   SERVEI DE MENJADOR
   SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL                   
AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 
D’ESTIU:
Nom i cognoms del/de la pare/mare/tutor/a:
............................................................................................ 
DNI: ..........................Telèfons de contacte: .......................
El meu fill o la meva filla marxarà:
          Sol/a
          Acompanyat/da per: ...............................................
Dono el consentiment perquè el meu fill/filla sigui fotografiat/da 
mentre participa a les activitats d’estiu i perquè aquestes imatges 
siguin publicades a les xarxes socials i  webs de l’Ajuntament 
d’Ulldecona,  i la Fundació Ulldecona. 
   Sí         No
Dono l’autorització perquè el meu fill/filla participi en les dife-
rents sortides programades en les activitats d’estiu (excursions, 
sortides a la piscina, etc.).    Sí  No
Dono el consentiment perquè el meu fill/filla, en cas de sofrir 
algun tipus d’incident derivat de la realització de l’activitat, 
sigui traslladat/ada amb cotxe particular al Centre d’Atenció 
Primària.
  Sí           No
Ulldecona, ...... de ...................... de 2016
Signatura del/de la pare/mare/tutor/a

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorpora-
des i tractades en un fitxer automatitzat amb l’objectiu de poder oferir-vos els nostres serveis. 
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de les vostres dades de caràcter personal, enviant escrit a pijulldecona@ulldecona.cat.

Inscripció a les 
activitats d’estiu:

LLOC D’INSCRIPCIÓ: Punt d’Informació Juvenil (Al poli)
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: del 27 de maig fins al 14 de juny.                                    
HORARI: de 9.00h a 13.00h i de 15.15h a 19.30h de dilluns a divendres

CAL PRESENTAR: 
 Tríptic emplenat.
 Fitxa de salut. Activitats estiu 2016
 Fotocòpia de la targeta sanitària.
 Pagament en efectiu.

Cuca i Esports

Servei de menjador 
cuca-esports

Servei acollida matinal 
cuca-esports 

Un any més la Fundació Ulldecona i l’Ajuntament d’Ulldecona organitzen 
diverses activitats per aquest estiu 2016:
L’activitat d’estiu Cuca i esports 2016 es portarà a terme de l’1 al 29 de 
juliol de dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h.

L’inici de les activitats serà l’1 de juliol. Aquest dia tots i totes el/les 
participants s’han de presentar a les 9.00h a les instal·lacions de l’Escola 
Ramón y Cajal. Allí es dividiran en grups segons el curs escolar, i els 
monitors i monitores els acompanyaran a les activitats corresponents. 
Cada participant realitzarà tres activitats al llarg del matí.

NOU HORARI

INSCRIPCIONS FINS 4rt d’ESO

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

INSCRIPCIÓ PER SETMANES

SERVEI D
E MENJADOR

DATES: de l’ 1 al 29 de juliol
HORARI: de dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h
CURSOS DELS/DE LES PARTICIPANTS: des de P3 fins a 4rt d’ESO.
(Es realitzarà un grup de grans: De 1r d’ESO a 4rt d’ESO si hi han 
prous inscrits/es)
PREU: 80€ tot el mes. Mig mes: 50€ i cada setmana: 25€.
DESCOMPTE de 5€ per cada germà/na en la inscripció de tot 
el mes.
LLOC: Escola Ramón y Cajal
Hi haurà Servei d’acollida matinal (segons inscrits/es) i Servei de 
menjador.

El dia 28 de juny a les 19.00h hi haurà una 
reunió a l’Institut Manuel Sales i Ferré per tal 
d’explicar-vos el funcionament de les diferents activitats.

Durant el mes de Juliol hi haurà servei de menjador a l’escola. El preu 
serà de 6 €\àpat. 
El funcionament del servei serà de dilluns a divendres, de 13.00h a 
16.00h.

Hi hàura també servei d’acollida matinal sempre que hi hagin un mínim 
de 10 inscrits/es.
Aquest servei es realitzarà de dilluns a divendres , de 8.00h a 9.00h, a 
la mateixa Escola.
El preu del servei serà de 25€ tot el mes i 1,5€ dies puntuals.

Per tal de contractar els serveis de menjador i acollida  us heu de dirigir a:

Fundació Ulldecona
C/Maestrat , 1
977-721529
Correu electrònic : info@fundacioulldecona.com



Activitats 
d’estiu

DEL 6 AL 21 JUNY @Lúdik
Les activitats durant els dies en què els xiquets i xiquetes només 
tenen classe al matí es realitzarà del 6 al 21 de juny, de dilluns a 
divendres de 16.00h a 19.00h al Centre Obert Lúdik.

Els/les participants hauran d’abonar 2€ cada tarda que es paga-
ran al moment de la inscripció. La inscripció es realitzarà al Cen-
tre Obert del 25 de maig al 3 de juny mitjançant els fulls d’inscrip-
ció que es facilitaran als interessats al mateix Centre. Les edats 
dels/de les participants seran des de P3 fins a 6è de primària.

Cada tarda els/les participants podran gaudir d’una estona de 
joc lliure (sota la vigilància de monitors i monitores especialitza-
des). Després es deixarà mitja hora per a berenar i posterior-
ment, dirigits pels/per les professionals, faran una activitat com 
ara esports, jocs tradicionals i cooperatius, expressió corporal, 
psicomotricitat, manualitats, disfresses, etc., sempre adaptant-se 
a les edats dels/de les participants.

El 21 de juny tindrà lloc una festa final.

2016

Altres activitats 
Juny i Juliol Organitza

Col·labora

Més informació

DE  L’1 AL 29 DE JULIOL:
El Centre Obert Lúdik obrirà de l’1 al 29 de juliol de 16.00h a 
19.00h per a totes les persones que desitgin utilitzar el servei. El 
preu serà de 2€. No cal inscripció prèvia.
Durant aquestes tres hores els xiquets i xiquetes realitzaran di-
verses activitats com són: Joc lliure, cuina, activitats d’exterior, 
valors, música, gimnàstica, manualitats, reforç escolar... PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL :   

 C/ Vicent Aubà, 13 (Al costat del poli) / 977 573 348   
pijulldecona@ulldecona.cat

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ:
del 27 de maig fins al 14 de juny

HORARI: de 9.00h a 13.00h i de 15.15h a 19.30h 
de dilluns a divendres.

Més info: www.fundacioulldecona.com i 
ulldecona.cat/activitatsestiu2016/

CUCA ESPORTS 
 I ALTRES ACTIVITATS


