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EXPRESSA’T
Casal d’estiu

Amb la col·laboració de:

T’agradaria convertir-te en una estrella de cine?
Viure les escenes més famoses
del cinema de Hollywood?

T’atreveixes a entrar en un plató?
Convertir-te en el personatge

més apassionant de la gran pantalla?
Al Casal ExpAl Casal Expressa’t de TEATRE tot això és possible.
El nostre escenari es convertirà cada setmana
en el plató de les escenes més emblemàtiques
del món del cinema, on cadascú de nosaltres
podrà posar-se en la pell dels protagonistes

de les històries més sorprenents de tots els temps.
Viatjar a l'espai per descobrir 
els personels personatges de Star Wars.

Entrar en el parc temàtic més perillós, Jurassik Park.
Posar-te en la pell de grans estrelles com Marilyn
Monroe o Humphrey Bogart. Et donarem  eines i trucs
per fer això possible,  i sobretot, passar-ho bé!
 Oblida’t de ser un simple espectador

 i passa a l’acció.
 3, 2, 1… S’AIXECA EL TE 3, 2, 1… S’AIXECA EL TELÓ!!!



EXPRESSAT
Torns Marca els torns escollits

i encercla preu  segons opció horària

Opció C
9 a 17h

127,50€
127,50€
127,50€
127,50€

Opció B
9 a 15h

108,00€
108,00€
108,00€
108,00€

Opció A
9 a 13h

67,00€
67,00€
67,00€
67,00€

Torn 2 - 1/7 al 5/7
Torn 3 - 8/7 al 12/7
Torn 4 - 15/7 al 19/7
Torn 5 - 22/7 al 26/7

Si agafeu 4 opcions o més (entre totes les modalitats de Casal d’estiu)
abans del dia 31 de maig gaudireu d’un descompte global del 5%

Alumnat de l’escola:

Preu total: 5% descompte:

Nit al casal: 5,00€ Per poder apuntar-se cal estar inscrit al torn 4
(Exempt del 5% de descompte) Dijous 18/7

Aquesta inscripció l'haureu de lliurar a Secretaria per a garantir la plaça abans del
dia 31 de maig. Es tindrà en compte l’ordre de lliurament per poder accedir.
En el moment que un torn estigui ple, no s'acceptaran més butlletes. La secretaria
de l'escola us donarà la confirmació de la plaça.

Les activitats de tarda, les excursions i la nit al casal són conjuntes en totes les
modalitats de Casal d’Estiu del Centre d’Estudis Montseny (excepte sortides
temtemàtiques).

Animeu-vos!!!

S’OFEREIXEN 30 PLACES PER TORN

Retorneu aquest full amb totes les dades i signat a Consergeria o a la Secretaria de l’escola conjuntament
amb el comprovant de l’ingrés al banc, fitxa de salut, document d'autorització de sortides i
atenció mèdica, fotocòpies del CatSalut (només l'alumnat de fora del centre) i del carnet de
vacunació.
Només tindrà validesa si va acompanyada de tota la documentació.

L’obertura dels grups queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Durant el casal trobareu informació
d’activitats, calendari, fotografies i vídeos a la web de l’escola viulestiu.cemontseny.cat

PLACES LIMITADES

Noms i Cognoms: __________________________________________________________________
Data de naixement: __________________________    Curs: ____________________________
Adreça: ____________________________________________________________________________
Telèfon fixe: ______________________________   Mòbil: _______________________________
Correu electrònic: ________________________________________________________________

DRETS D’IMATGE
En/na __________________________________________________________________ (nom i cognoms), major d’edat, amb
DNI número __________________________________, dacord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT
EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), de protecció civil de drets d’imatge:
Autoritzo l’ús de les imatges que es puguin realitzar al/a la menor _________________________________________
________________ (nom i cognoms) durant l’activitat per part del Centre d’Estudis Montseny SCCL per donar
suport visual a la web i documentació corposuport visual a la web i documentació corporativa, renunciant a cap acció en qualsevol ordre o jurisdicció
per intromissió il·legítima i per danys morals.

Signat
Dades Bancàries
Entitat: La Caixa      Titular: CE Montseny 
Compte: ES25-2100-0882-27-0200150870
Indiqueu el nom de l’alumne/a a l’ingrés

A CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY, SCCL tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat. Les dades
proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o durant els anys necessaris per complir amb les
obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en els que hi hagi una obligació legal CENTRE D’ESTUDIS
MONTSENY, SCCL ha adoptat totes les mesures de seguretat establertes en la legislació actual sobre la protecció de dades. Estem
legitimats per tractar les dades perquè son necessàries per mantenir la nostra relació i perquè ens ho autoritza mitjançant la present
autorització. autorització. Pot exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o
oposició al seu tractament mitjançant un escrit dirigit a: CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY, SCCL, CIF: F08799256. Carrer Pallars 410,
08019 (Barcelona). Correu electrònic: protecciodades@cemontseny.cat Telèfon: 933072857. També té dret a presentar una
reclamació davant l’autoritat de control competent si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.  
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