
InscripcionsInscripcions

Podeu descarregar-vos el formulari d'inscripció 
al blog http://ampavia.wordpress.com/casals/ o 
recollir el formulari d'inscripció a la secretaria de 
l'escola en format paper.

El pagament del Casal podrà ser fraccionat, un 
50% del total del casal abans del 26 de maig 
juntament amb tota la documentació necessària 
i un segon pagament del 50% restant abans del 
dia 20 de juny. Els ingressos s'han de realitzar al 
número de compte de l'AMPA de Caixa de 
Manresa  2041 0044 32 0040001681.

Per fer efectiva la inscripció és imprescindible 
presentar el full d'inscripció correctament 
emplenat, adjuntar la documentació necessària i
estar al corrent del pagament abans del dijous 26 
de maig.

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

Documentació necessàriaDocumentació 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.

Dies de casalDies de casal

1ª Setmana: del 27 de Juny a l’ 1 de Juliol.
2ª Setmana: del 4 al 8 de Juliol .
3ª Setmana: del 11 al 15 de Juliol .
4ª Setmana: del 18 al 22 de Juliol .
5ª Setmana: del 25 al 29 de Juliol .
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Horaris Horaris

Servei d’acollida:
 dilluns a divendres de 7:45h. a 9:00h.

asal:
De dilluns a divendres de 9:00h. a 13:00h.
Servei de menjador:
De dilluns a divendres de 13:00h. a 15:00h. 
(opcional).
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Tarifes NO socis AMPATarifes NO socis AMPA

Servei d’acollida: 12€/setmana.
Casal per setmana: 67€/setmana.
Servei de menjador: 8€/dia.

Tarifes socis AMPATarifes socis AMPA

Servei d’acollida: 12€/setmana - 3€/dia.
Casal per setmana: 59€/setmana.
Casal a partir de 3 setmanes: 56€/setmana.
Servei de menjador: 6€/dia.



Reunió informativa als paresReunió informativa als pares

La reunió de mares i pares serà el proper 
divendres 20 de maig a les 17'30h a la 
Biblioteca de l'Escola d'Avià.

A qui va adreçat? A qui va adreçat?

A nens i nenes que hagin cursat P3 i fins a 
2n. d’ESO.

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, 
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.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Avià 
es faran sortides extraordinàries fora de 
l’horari de casal amb la possibilitat de passar 
la nit fora de casa.
D’aquestes activitats es donarà informació 
durant el casal.

El casal d’estiu d’AviàEl casal d’estiu d’Avià

Més informacióMés informació

lestiucamina@gmail.com
http://ampavia.wordpress.com/casals/

OrganitzaOrganitza

Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Escola Santa Maria d’Avià

Col.laboraCol.labora
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Fent casal l’estiu camina
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