
0HORARI MATÍ 

9:00 a 13:30h 

HORARI MATÍ I TARDA 

9:00 a 13:30h 

15:00 a 17:00h 

HORARI TOT EL DIA 

9:00 a 17:00h 

HORARI  MATÍ  I  MENJADOR 

9:00 a 15:00 

Per a qualsevol consulta: 

93 726 03 72 

692 632 839 

 

ALTRES COSES A TENIR EN 

COMPTE: 

Recordeu que a la reunió del dia 

4 de juny a les 20:00h, us 

donarem tota la informació 

relativa a les activitats que farem. 

Oferirem servei de cangur 

durant la reunió. 

*** 

Com cada any posarem cartells 

informatius durant el casal, sobre 

les activitats de la setmana, per 

informar als pares. 

 

CASAL  

D’ESTIU  

A  L’ESCOLA 

 MIQUEL MARTÍ I POL 

2014 

Campus esportiu 

 

Del 25 de juny a l’1 d’agost 



Aquest any aprofitarem el bon temps per 

fer el que tant ens agrada: esport! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

La graella d’activitats del casal l’entregarem 

el dia de la reunió com cada any. 

CAL RECORDAR QUE... 

Els dies d’excursió tots els nens han de 

portar la samarreta del casal i el menjar de 

casa. 

Continuem oferint el servei d’acollida 

matinal. El preu d’aquest servei té dos 

trams: 

De 7:45h a 8:45h  2,25€ 

De 8:15h a 8:45h  1,25€ 

No oferim servei d’acollida de tarda, l’hora 

de tancament és a les 17:00h. 

Recordem la importància de respectar els 

horaris d’arribada i de sortida dels nens per 

poder garantir la seva seguretat i facilitar la 

tasca dels responsables del servei. 

La nit boja serà el 10 de juliol i té un cost de 

16€  

En el moment de la inscripció passarem un 

càrrec de 50€ , la resta es cobrarà al 

finalitzar el casal. 

 

PREUS: 

MENJADOR 6,20€/dia 

 

Setmana 

del 25 al 27 

de juny 

MATÍ MATÍ I 

TARDA 

36€ 48€ 

La resta de setmanes senceres: 

Nº DE 

SETMANES 

MATÍ MATÍ    I 

TARDA 

1 65€ 90€ 

2 

 

123€ 162€ 

3 175€ 229€ 

4 221€ 288€ 

5 260€ 337€ 

El full d’inscripció s’ha de tornar abans del  

6 de juny, si s’entrega amb retard el preu 

s’incrementarà en 5€. Si es presenta la 

inscripció i el nen no assisteix al casal sense 

justificació, es penalitzarà amb 20€. 

Aquestes mesures són necessàries per 

garantir la correcta organització del casal. 

I moltes coses més! 


