
Benvolgudes famílies,Benvolgudes famílies,

Un any més torna l'estiu i, des de DeTotsColors, us volem oferir elUn any més torna l'estiu i, des de DeTotsColors, us volem oferir el

Casal d'enguany de l'escola d'Avià.Casal d'enguany de l'escola d'Avià.

El Casal començarà el 22 de juny fins el 29 de juliol i del 30 d'agostEl Casal començarà el 22 de juny fins el 29 de juliol i del 30 d'agost

al 10 de setembre.al 10 de setembre.

Les  inscripcions  seran  per  setmanes  i  el  termini  màxim  perLes  inscripcions  seran  per  setmanes  i  el  termini  màxim  per

entregar-les serà el 24 de maig.entregar-les serà el 24 de maig.

Oferim també servei de menjador i d'acollida per setmanes o perOferim també servei de menjador i d'acollida per setmanes o per

dies esporàdics.dies esporàdics.

També hi ha la possibilitat de fer curset de natació  dos dies a laTambé hi ha la possibilitat de fer curset de natació  dos dies a la

setmana pels més petits (de p3 a 2n) del 4 al 29 de juliol. El cursetsetmana pels més petits (de p3 a 2n) del 4 al 29 de juliol. El curset

es  farà  dins  de  l'horari  del  Casal  i  els/les  nens/es  que  no  hies  farà  dins  de  l'horari  del  Casal  i  els/les  nens/es  que  no  hi

participin estaran al càrrec dels/les monitors/es.participin estaran al càrrec dels/les monitors/es.

Aquest any amb el casal viatgerem a través de la història amb laAquest any amb el casal viatgerem a través de la història amb la

nostra màquina del temps i la Dra. Butterfly. nostra màquina del temps i la Dra. Butterfly. 

Realitzarem  activitats  esportives,  Jocs,  Manualitats,  Excursions,Realitzarem  activitats  esportives,  Jocs,  Manualitats,  Excursions,

Cuina, Piscina, Bicicleta,... Cuina, Piscina, Bicicleta,... 

Com  a  novetat  volem  introduïr  jocs  i  activitats  dirigits  enCom  a  novetat  volem  introduïr  jocs  i  activitats  dirigits  en

llengua anglesa.llengua anglesa.

Farem  dues acampades durant el Casal que tindran un cost extraFarem  dues acampades durant el Casal que tindran un cost extra

de  2€  pels/per  les  nens/es  que  hi  participin  i  que  es  pagarà  lade  2€  pels/per  les  nens/es  que  hi  participin  i  que  es  pagarà  la

mateixa setmana de la sortida.mateixa setmana de la sortida.

Horaris

Horari Casal 9:00 a 13:30

Acollida: 8:00 a 9:00

Dinar: 13:30 a 15:00

Curset de natació Dilluns i dimecres. Horari a concretar
amb el Tossalet

LLISTAT DE PREUS

Setmanes Casal Acollida Dinar Curset de natació

De p3 a 2n

 Si casal No casal

S0 22 i 23 de juny 22,00 € 3,00 € 12,00€ - -

S1 Del  27  de  juny a
l'1 de juliol

55,00 € 7,50 € 30,00 € - -

S2 Del 4 de juliol al 8
de juliol

55,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S3 De  l'11  al  15  de
juliol

55,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S4 Del  18  al  22  de
juliol

55,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S5 Del  25  al  29  de
juliol

55,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S6 Del 30 d'agost al 
2 de   setembre

55,00 € 6,00 € 24,00 € - -

S7 Del  6  al  10  de
setembre

55,00 € 7,50 € 30,00 € - -

ESPORÀDICS Acollida     3,00 € Dinar      6,00 

La inscripció i la fitxa mèdica degudament omplertes 
s'hauran de presentar al/la tutor/a  o a la Betlem o la Mònica
abans del dia 24 de maig.

Convoquem  a  tothom  que  estigui  interessat  a  unaConvoquem  a  tothom  que  estigui  interessat  a  una

reunió informativa al reunió informativa al 13 de maig a les 15:30 hores13 de maig a les 15:30 hores a la a la

biblioteca de l'escola.biblioteca de l'escola.


