OBÈLIX A LONDON
Aquest any volem presentar un casal
d’estiu encara més dinàmic que inclou
moltes novetats:
 El centre temàtic del casal és la
història d'un petit pais ajudant a
realitzar uns jocs Olìmpics
 ACTIVITATS DIFERENCIADES I
DISSENYADES TENINT EN
COMPTE LES DIFERENTS EDATS
o

PETITS:

P3.P4.P5

o

MITJANS:

1é,2on

o

GRANS:

3é,4art,5è i 6è

 Molt més dinàmic amb dues
sortides matinals cada setmana
 Amb piscina i activitats d’aigua
per refrescar
 Amb activitats previstes de repàs
i lectura. I tallers diferents per les
tardes.
 Tots els divendres excursió de tot
el dia per a tots els nens del
casal.
 Nocturna
 Un monitor per cada 10 nens.
 El casal es durà a terme al TAULA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 2012
HORARI
Acollida matí (opcional)  de 7:30 a 9
hores
10€ 1 setmana
26€ 3 setmanes
35€ 5 setmanes
Matí  de 9 a 13 hores
Dinar (opcional)  de 13 a 15 hores
Tarda  de 15 a 17 hores
El proper divendres 4 de maig a les
18:30 reunió explicativa del casal.
INSCRIPCIONS del 4 de maig al 11 de
maig al mateix centre.

Nom i cognoms del nen/a:
......................................................
Curs:................... Edat:..................
Adreça:............................................
......................................................
C/C..................................................
Telèfons de contacte:
 ..................................................
 ..................................................
email................................................
Al·lèrgies o malalties rellevants:
......................................................
CASAL D’ESTIU TAULA i LOLA








set. del
set. del
set. del
set. del
set. del
set. del
acollida

25/06 al
02/07 al
09/07 al
16/07 al
23/07 al
30/07 al
matinal

29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08

matí

tot el
dia















Servei de menjador:
cada dia: 
Dies concrets: dll  dm  dx  dj 

Organitza:

Casal d’Estiu 2012

PREUS:
Matí

Matí i tarda

1 setmana

89,00 €

99,00 €

2 setmanes

150,00 €

172,00 €

3 setmanes

202,00 €

230,00 €

4 setmanes

238,00 €

284,00 €

5 setmanes

268,00 €

325,00 €

6 setmanes

300,00 €

360,00 €

• Inscripció per setmanes
• Descompte d’un 5% per al
segon germà.
• Preu menjador  6,75 €/ dia.
• Possibilitat de 6ena setmana

AMPA-ESCOLA TAULA RODONA
AMPA-ESCOLA LOLA ANGLADA

UN PETIT PAIS A
LONDON 2012
25 de juny al 3 d'agost.

Col·labora:

El pagament del casal es realitzarà
mitjançant una paga i senyal de 89,00€
que es carregarà a finals del mes de
maig, la resta de l’import al mes de
juny i juliol.
La paga i senyal no es retornarà.
Per qualsevol consulta podeu telefonar:
Joan Esteve 657682214

Gestiona:

ESMAR- LLEURE
“Serem allò que vulguem ser”

