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Puntual com cada any, el casal 
d'estiu torna amb més força que mai.

Amb l'ajuda del Grup d'Esplai Fent 
Camí, l'AMPA de l’Escola Sta. Mª 
d'Avià ofereix un servei 
imprescindible per als nens i nenes 
que hagin cursat P3 i fins a 2n 
d’ESO, amb un nivell de qualitat 
òptim.

El casal pretén fer activitats 
diferents a les que es fan durant 
l'any, enfocades cap al millor 
coneixement de la natura afavorint 
la pràctica de l'esport i el 
companyarisme.

ORGANITZA---------

COL·LABORA----------
Escola
Santa Maria d’Avià

EL CASAL D’ESTIU D’AVIÀ-----------------------

CASAL-----
D’ESTIU-------
D’AVIÀ------
2012----

Fent Casal l’Estiu Camina

DIES DE CASAL-------------
-1a Setmana: del 25 al 29 de juny.
-2a Setmana: del 2 al 6 de juliol .
-3a Setmana: del 9 al 13 de juliol .
-4a Setmana: del 16 al 20 de juliol.
-5a Setmana: del 23 al 27 de juliol.
-6a Setmana: del 3 al 7 de setembre.
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INSCRIPCIONS------------

La reunió de mares i pares serà el 
proper 16 de maig a les 16:30h a la 
Biblioteca de l'Escola d'Avià.

REUNIÓ INFORMATIVA------------------

-Podeu descarregar-vos el formulari 
d’inscripció i el full de 
domiciliació bancària  del casal 
penjats al bloc de l’AMPA 
http://ampavia.wordpress.com/casals 

-Cal emplenar-los correctament i 
fer-los arribar a la secretaria de 
l’escola juntament amb la 
documentació necessària que us 
detallem en aquest fulletó abans 
del dimarts 22 de maig.

-També podreu trobar aquesta 
documentació en format paper a la 
secretaria de l’Escola.

-L’abonament del casal serà 
mitjançant un sol pagament i a 
través de domiciliació bancària. 
En casos excepcionals podeu 
s o l · l i c i t a r  e l  p a g a m e n t  
fraccionat.

-No s'acceptarà cap inscripció 
fora de termini, ni aquelles a les 
quals els hi falti la documentació 
necessària.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA-----------------------
-Fotocòpia de la tarja del servei         
català de la salut o mútua.

-Fotocòpia de la tarja de vacunes  
actualitzada.

-Full d'inscripció i fitxa mèdica  
degudament complimentades.

-Una fotografia recent de          
l'infant o jove.
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NOTES-----
-Les activitats i sortides 
extraordinàries fora de l’horari 
del casal, s’hauran de pagar a part 
als responsables del Grup d’Esplai 
Fent Camí. 

-La setmana de casal del setembre 
es farà sempre i quan hi hagi 
suficients inscrits.

-En el cas que algun dels nens 
tingui una conducta inadecuada i 
perjudiqui el funcionament del 
casal , els responsables de les 
activitats es veuran obligats a 
expulsar-lo.

-No es retornarà l’import de la 
inscripció excepte en cas de força 
major degudament justificada.

MÉS INFORMACIÓ--------------
-Tel.informació casal: 669174376 
-http://ampavia.wordpress.com/casals

-Servei d’acollida:
De dilluns a divendres de 7:45h a 9:00h
(mínim 10 nens).
-Casal:
De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
-Servei de menjador:
De dilluns a divendres de 13:00h a 15:00h
(mínim  10  nens).

 

HORARIS-------

TARIFA SOCIS AMPA-----------------
-Servei d’acollida: 12€/setmana - 3€/dia.
-Assistència al casal: 50€/setmana.    
A partir de la 5a setmana, aquesta 
inclosa, el preu del casal sortirà a 
45€/setmana. Tarifa acumulable pels 
inscrits  de  la  mateixa  familia.
-Servei de menjador: 6€/dia (el preu      
inclou  el  monitoratge).

TARIFA NO SOCIS AMPA--------------------
-Servei d’acollida: 12€/setmana - 3€/dia.
-Assistència al casal: 65€/setmana.
-Servei de menjador: 8€/dia (el preu 
inclou  el monitoratge).


