
del 22 de juny al 31 de juliol

Per qualsevol consulta podeu parlar 
amb el coordinador : 
Dani Tel. 671038415
e-mail: lestrep@lestrep.org

Canal YOUTUBE
estrep casals

+ info:

Matilda

Casal organitzat per:

CASAL D’ESTIU 2015

Marcel! 
Per estribord ja veig els nen/es 

del Ribatallada, Samuntada 
i Enric Casassas...
que ens esperen!



Les activitats d’aquest casal s’enfoquen des 
d’una perspectiva lúdica-educativa. 
Treballem a partir d’un centre d’interès i  un 
eix d’animació que ens ajuden a globalitzar 
les activitats i a treballar l’educació en 
valors tal com l’entenem a l’Estrep.
Les activitats són tallers, jocs, macro-
activitats, sortides , racons de ludoteca, 
piscina, acampada de p4 a 6é... totes elles 
adequades a l’edat dels nens i nenes que 
assisteixen al casal.

Escola Ribatallada

de 9h a 13:30h
Acollida matinal: 7:45h a 9h
Menjador: 13:30h a 15:30h

Reunió informativa del casal per als pares
Dia: Dijous 14 maig 
Hora: 21h
Lloc: Escola Ribatallada

Reunió de presentació del casal i els monitors
Dia: Dijous 11 juny
Hora: 21h
Lloc: Escola Ribatallada

Podeu trobar la inscripció a:
Secretaria de L’AMPA, Web de l’Ampa, www.lestrep.org
Les inscripcions s’han d’entregar a la secretaria  de 
l’AMPA, adjuntant el resguard de pagament. 
L’últim dia per entregar-les serà el  divendres 
22 de maig. 

Forma de pagament
Cal fer un ingrés de la quantitat del casal al 
número bancari: 
0081-0195-79-0001166324 (Banc Sabadell)
Indicant el codi de l’escola RI/SA/EC i els 
dos cognoms del nen/a.
Exemple: RI GONZALEZ CABRERA 

Setmana del 22,23,25,26 de juny: 52 Euros
Una setmana: 65 Euros
Dues setmanes: 122 Euros
Tres setmanes: 178 Euros
Quatre setmanes: 236 Euros
Cinc setmanes:  274 Euros
Tot el casal: 325 Euros

Hi ha un 5% de descompte per el segon germà.

SERVEIS
Acollida:  2 Euros /dia.
Menjador:
 Servei de carmanyola:  3 Euros
 Càtering: 6,35 Euros (fixes)
     7 Euros (esporàdics) 

Centre d’interès

L’acampada serà la nit del 10 al 11 de juliol

En Marcel , aquest estiu, com ja li havia 

passat l’any anterior i l’altre, li toca 

donar-li un cop de mà al seu pare al taller 

de barques que tenen a un petit poble 

mariner. 

Però aquest estiu serà diferent! Una 

barqueta molt especial arribarà al taller. 

El Marcel i la barqueta “Matilda” viuran  un 

munt d’aventures màgiques.

CASAL D’ESTIU 2015 QUOTESLLoc

Horari

Reunions

Inscripcions

Nens de P3 a 6è de Primaria


