CASAL D’ESTIU 2018
EL CASAL DE L’ESCOLA!!!
DEL 25 DE JUNY AL 27 DE JULIOL
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HORARI DEL CASAL

Horari matí: 9.00 - 13.30 h
Horari matí + menjador: 9.00 - 15.00 h
Horari tot el dia: 9.00 - 16.30 h

PREUS DEL CASAL
Nº DE
SETMANES

MATÍ

MATÍ I
TARDA

1
2
3
4
5

70€
126€
178€
224€
263€

93€
168€
237€
298€
349€

Menjador

6,20 €

Durant els dies de casal hi continua
havent servei d’acollida matinal a partir
de les 7.45h, però no hi haurà acollida
de tarda.
7.45h a 8.45h ...... 2’30€
8.15h a 8.45h........ 1’25€

LA NIT BOJA

Serà el dimecres 4 de juliol i té un cost
de 17€. Les places són limitades i tenen
prioritat d’ús els nens/es inscrits al
casal.

TERMINI INSCRIPCIÓ

El full d’inscripció s’ha de tornar abans
del dia 8 de juny, no s’acceptaran
inscripcions passat aquest termini.

REUNIÓ

La reunió per donar-vos tota la
informació relativa a les activitats i
excursions, serà el dia 30 de maig
a les 20.00 h. La graella d’activitats
l’entregarem aquest dia.
Oferirem servei d’acollida gratuït.

En el moment de la inscripció al casal, passarem
un càrrec de 50€ en concepte de bestreta, la
resta es cobrarà en finalitzar el casal.
Si es presenta la inscripció i el nen/a no assisteix
al casal sense justificació, es penalitzarà amb un
import de 20€.
Posarem cartells informatius durant el casal per
informar a les famílies les activitats que es faran
cada setmana. I disposarem d’una llista de difusió
de whatsapp per informacions puntuals.
Durant tot el casal, la puntualitat és molt important
per tal de facilitar les tasques dels responsables del
servei, fer les activitats correctament i no alterar el
funcionament dels grups.
Per a qualsevol consulta o incidència relacionada
amb el menjador o amb el casal: 692-632-839.
Truqueu-nos i, si no us podem atendre, deixeunos un missatge de whatsapp.

