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MÈTODE	  D’INSCRIPCIONS	  DEL	  CAMPAMENT	  BASE	  DE	  L’ESPLAI	  SANT	  MIQUEL	  
	  
	  

• 	  INFANTS	  DE	  	  L’ESPLAI	  

Els	  nens	  i	  nenes	  de	  l’Esplai	  gaudiran	  dels	  dies:	  	  2	  3	  	  d	  e	  març,	  30	  de	  març	  i	  6	  d’abril.	  	  Durant	  aquest	  període	  tindran	  l’opció	  

d’inscriure’s	   als	   Campaments,	   amb	   la	   condició	   que	   portin	   el	   	   sobre	   	   amb	   la	   documentació	   	   perfectament	  

complimentada	  i	  facin	  efectiva	  la	  matrícula.	  

En	  cas	  de	  finalització	  del	  termini,	  es	  té	  l’opció	  de	  participar	  en	  la	  	  fase	  posterior.	  

Des	  de	  l’Esplai	  	  fem	  saber	  	  que	  serà	  necessària	  una	  assistència	  continuada	  del	  nen/a	  durant	  el	  transcurs	  del	  curs	  per	  tal	  de	  

poder	  garantir	  la	  nostra	  feina	  educativa.	  

⁃ 	  INFANTS	  DE	  	  FORA	  	  L’ESPLAI	  
El	  procés	  de	  preinscripció	  tindrà	  lloc	  els	  dies	  	  24,	  25	  i	  26	  d’abril.	  En	  cas	  que	  les	  inscripcions	  superin	  les	  places	  oferides,	  aquest	  

procés	  finalitzarà	  amb	  un	  sorteig	  públic	  el	  mateix	  dia	  26.	  Consisteix	  en	  tres	  fases:	  

⁃ Primera	  Fase:	  

S’obre	  un	  període	  	  de	  preinscripcions	  	  en	  el	  qual	  el	  nen/a	  que	  es	  vulgui	  	  apuntar	  haurà	  de	  dur	  el	   sobre	  amb	  la	  

documentació	  	  perfectament	   complimentada	  i	  	  facin	  	  efectiva	  	  la	  	  prematrícula.	  

Per	  orde	  d’inscripció	  i	  en	  el	  mateix	  moment	  del	  lliurament	  de	  la	  documentació	  i	  l’import	  necessaris,	  es	  donarà	  el	  

següent	  	  document:	  

• Un	  rebut	  en	  el	  qual	  constarà	  el	  número	  d’inscripció,	  el	  nom	  i	  	  cognoms	  	  i	  	  grup	  del	  nen/a	  	  en	  qüestió,	  	  la	   firma	  del	  

monitor	  que	  es	  troba	  en	  inscripcions	  i	  el	  segell	  de	  l’Esplai.	  

Aquest	  rebut	  servirà	  com	  a	  número	  participant	  en	  el	  posterior	  sorteig.	  
	  
⁃ Segona	  Fase	  

El	   	  sorteig	   	  es	   	  realitzarà	  en	  	  presència	  	  de	  la	   	  Junta	  	  Directiva	  de	  l’Esplai	   	  i	  d’una	  representació	  del	  Col·∙legi	  Sant	  

Miquel.	  

El	  sorteig	  consistirà	   	  en	  treure	   	  un	  número	   	  corresponent	  al	  del	  rebut	  de	  les	  preInscripcions.	  A	  partir	  d’aquest	  

número	  es	  començarà	  a	  comptar	  a	  la	  llista	  de	  nens/es	  fins	  a	  emplenar	  grup	  per	  grup,	  o	  bé,	  fins	  acabar	  amb	  tots	  els	  

nens/es	  	  preinscrits.	  

⁃ Tercera	  Fase	  
Si	   el	   nen/a	   no	   ha	   entrat	   dins	   del	   grup,	   es	   retornaran	   l’import	   de	   la	   prematrícula	   i	   el	   sobre	   amb	   les	   dades	  

personals.	  

Si	  el	  nen/a	  	  ha	  	  entrat	  	  dins	  	  les	  	  inscripcions,	  llavors	  	  haurà	  	  de	  	  seguir	  el	  procediment	  	  ordinari	  	  del	  	  qual	  	  s’informarà	  en	  

el	  seu	  moment.	  
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	  PLACES	  	  	  	  	  DISPONIBLES	  	  	  	  	  	  	  	  PER	  	  	  	  	  	  A	  	  	  	  	  	  CADA	  	  	  	  	  	  	  GRUP	  

Estels:	  24	  Everest:	  24	  Alpins:	  24	   	  

(Si	  es	  	  creu	  	  convenient	  	  	  es	  	  pot	  	  	  arribar	  	  	  a	  	  no	  fer	  sorteig	  	  a	  	  causa	  	  que	  	  la	  	  demanda	  	  és	  	  igual	  o	  molt	  poc	  superior	  	  a	  l’oferta)	  

Per	  qualsevol	  	  dubte	  	  us	  podeu	  	  adreçar	  	  al	  	  	  	  p	  r	  e	  s	  i	  d	  e	  n	  t	  	  	  Antoni	  Ginot	  (609	  11	  16	  47)	  o	  als	  responsables	  de	  campaments	  

Bernat	  Ginot	  (618	  09	  14	  71)	  i/o	  Roger	  Fondevila	  (617	  66	  19	  629)	  


