
 per setmana per setmana
2n i 3r germà

Acollida matí A
7:45 - 9:00h 15 € 13 €

Acollida matí B
8:30 - 9:00h

o 
Acollida tarda
15:00 a 15:30h

10 €  8€

Casal
9:00 - 13:00h 53 € 48 €

Menjador
13:00 - 15:00h 35 € 33 €

CASAL D'ESTIU 2   22

El més bonic del Casal de l'Agulla és que
tenim un entorn impagable per gaudir-lo
diàriament realitzant la major part de les

activitats fora, a l'aire lliure. 
 

Al Casal descobrirem alguns dels secrets
que amaga el poble a través de petites

sortides, excursions, tallers, jocs
esportius, gimcanes, jocs d'aigua,

algunes visites sorpreses!
 
 Prepara't per

GAUDIR DE L'ESTIU !! 

Del 20 d'abril al 3 de juny 2022
 

Passat aquest període s'aplicarà un
increment de preu del 10% .

 

Cal omplir una fitxa d'inscripció per

infant i només podran ser validades si

es presenten correctament emplenades,

signades en cada apartat i s'adjunta

tota la documentació.
 

La fitxa (en pdf editable) i la
documentació es pot enviar per correu

electrònic a
casalcatllarenxarxa@gmail.com o
entregar-la a la coordinadora del

menjador Maria.

Destinat a alumnes escolaritzats de P3 a 6è. 
 

Els grups es muntaran per franges d’edat i en funció dels infants inscrits.
Comptarem amb la col·laboració d'alumnes que s'iniciaran al món del lleure fent de pre-

monitors/es. 

AFA INSTITUT ESCOLA L'AGULLA
DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

Maria Boronat

casalcatllarenxarxa@gmail.com

665 582 127

El preu del Casal per famílies NO SÒCIES de l'AFA té un
increment de 3 €/setmana per a cadascun dels serveis.

PREUSACTIVITATS I 

CENTRE D'INTERÈS

INSCRIPCIONS

GRUPS

NOVETATS

MATERIAL

TENS PREGUNTES?

cONTACTA AMB NOSALTRES!

Torna el Casal d’estiu de l’escola! Un espai on els infants en són els protagonistes i
dissenyat per oferir un estiu ple de vivències significatives i lúdiques.

Després de l’esforç que les nenes i els nens han fet durant el curs, s’apropa el moment
de calçar-se les xancletes, posar-se el banyador i gaudir d’activitats engrescadores i

divertides procurant sempre realitzar la major part d’elles fora el recinte escolar.

Roba còmode
Calçat lligat al peu
Gorra
Motxilla mitjana
Ampolla d’aigua
Carmanyola amb l'esmorzar
saludable
Muda de recanvi (infants de P3 i P4)
I...els dies que s'indiqui : tovallola,
xancletes, banyador...

Tot marcat amb el nom i amb crema
solar posada de casa abans de venir

cada matí (a mig matí els monitors/es els
en tornarem a posar).

Els pagaments s'han de realitzar en el següent
número de c/c tot indicant el nom/s complet/s de

l'infant/s i el Casal :
 

ES30 2100 3510 7822 0030 1702

Sense normativa covid: no mascaretes, no grups
bombolla, no entrades esglaonades,... i recuperem

activitats que fèiem abans! 

Organitza : 

Col·labora : 

important Per dur a terme el Casal es necessita un mínim de 25
infants/setmana i 15 infants/dia pel menjador


