
Hola famílies!
Puntuals com cada any,  torna amb més força que mai 
per passar un estiu ple d'aventures fent el casal de l'escola d'Avià.
Durant les diferents setmanes viurem aventures relacionades en el 
 que ens portaran a conèixer diferents personatges com 
lʼÀsterix i lʼObèlix, Vickiy i els Vikings, els superherois,...

El casal pretén fer activitats diferents a les que es fan durant l'any, 
enfocades cap al millor coneixement de la natura, tallers, jocs (alguns 
en anglès), acampades (cost extra de 2€), piscina,...totes elles 
envoltades pel nostre eix temàtic. 

Els infants de p3 a 2n poden fer  que es fa 
cada dilluns i  dimecres durant 40 minuts. Els que no hi participin estan 
amb els monitors del casal a la mateixa piscina.

Nens i nenes de p3 a 6è que tinguin ganes de passar-ho molt bé.

Servei dʼacollida: de dilluns a divendres de 8.00h. a 9:00h.  
Casal: de dilluns a divendres de 9:00h. a 13:30h. 
Servei de menjador: De dilluns a divendres de 13:30h. a 15:00h.  
Possibilitat de servei esporàdic (3€ acollida amb previ avis) 
            (6€ menjador previ avis) 

Setmanes Casal Acollida Dinar Curset de natació

De p3 a 2n

Si casal No casal
S0 22 i 23 de 

juny 
24,00 € 3,00 € 12,00€ - -

S1 Del 26 al 30 
de juny 

58,00 € 7,50 € 30,00 € - -

S2 Del 3 al 7 de 
juliol 

58,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S3 Del 10 al 14 
de juliol 

58,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S4 Del 17 al 21 
de juliol 

58,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S5 Del 24 al 28 
de juliol 

58,00 € 7,50 € 30,00 € 8,00€ 10,00€

S6 Del 4 al 8 
de 
setembre 

58,00 € 7,50 € 30,00 € - -
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     de maig a les  a la   

Biblioteca de   lʼEscola

                                                                        Entregar degudament 
omplerta a la Betlem o al/la tutor/a abans del dia 26 de maig                                           
            http://ampavia.wordpress.com
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Hola famílies!

Detotscolors torna amb més força que mai per passar un estiu 
ple d’aventures fent el casal de l’escola d’Avià. 

Durant les diferents setmanes serem detectius que han de resol-
dre diferents mistèris. 

Activitats:

Jocs, tallers, excursions, gimcanes, piscina (opció curset de p3 a 
2n, dos dies a la setmana), acampades,...i molta diversió.

Adreçat a:
Nens i nenes de p3 a 6è que tinguin ganes de passar-ho molt bé.

Horaris:
Servei d’acollida: De dilluns a divendres de 8.00h. a 9:00h. 
Casal: De dilluns a divendres de 9:00h. a 13:30h.
Servei de menjador: De dilluns a divendres de 13:30h. a 15:00h. 
Possibilitat de servei esporàdic:  (3€ acollida amb previ avís)
             (6€ menjador previ avís)

Piscina:
Degut a que aquest any se’ns cobra l’entrada de la piscina hem 
hagut d’augmentar el preu del casal. Si presenteu l’abonament 
de temporada de la piscina us descomptarem 3.00€ per setmana.

Més informació:

A la reunió informativa del dia 18 de maig a les 16:30 a la 
biblioteca de l’escola d’Avià.

Dates i preus:

Promoció:

A partir de les 3 setmanes de casal el preu serà de 56.00€ la 
setmana. 
Preu pel segon fill: 58.00€ la setmana

Inscripcions i documentació:

Entregar degudament completada a la Betlem o al tutor/a abans 
del dia 25 de maig. 

Descarrega-te-la!  http://ampaavia.wordpress.com


