el casal d’estiu

és al puri

dies d’inscripció

12 al 23 de maig

Al despatx de l’AMPA
També ho podeu fer per correu a:
extraescolars@ampapurisalas.cat
adjuntant tots els fulls que demanem.

horaris
matí
tarda

de 9 a 10h.
de 16:00 a 17:30h.

reunió informativa

29 d’abril a les 21:00h
Al menjador de l’escola
inscripció
caldrà portar

Full d’inscripció del casal
(el podeu descarregar a www.ampapurisalas.cat)
Una fotografia mida carnet
Adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària
i del carnet de vacunes

pagament
Un cop feta la inscripció us passarem un rebut bancari
per la tercera part de l’import total, incloses les acollides.
No es retornarà en cap cas.
La resta es cobrarà en dos rebuts un al juny i l’altre
al juliol.
L’impagament dels rebuts es considerarà baixa
de l’activitat.

Per a més informació sobre el casal

www.ampapurisalas.cat

93 721 51 22
extraescolars@ampapurisalas.cat

la màquina
del temps
cuina pròpia +
experiència +
horaris +
preus +
excursions +

{és al puri}
el casal d’estiu

estiu
2014

{

Un cop acabat el curs escolar, des de l’AMPA de l’escola Purificació Salas,
organitzem el casal d’estiu, amb dues finalitats :
donar resposta a les necessitats de moltes famílies que treballen
i organitzar una activitat de lleure partint d’un projecte educatiu.

dates

23 de juny > Ludoteca
del 25 juny a l’1 d’agost
i al setembre els dies no festius

}

La temàtica d’aquest any

la màquina del temps
activitats

Cada setmana un tema diferent
Jocs tradicionals.
Tallers i manualitats.
Jocs de pistes, cançons i contes.

horari casal

acollides

9:00 a 14:00h. [ sense dinar ]
9:00 a 15:30h. [ amb dinar ]

de

per edats
preus*

7:30h. a les 9:00h.
15:30h. a les 17:00h.

des de

Jocs d’aigua i gimcanes.
Piscina tots els dilluns, dimarts i dijous, i divendres
jocs d’aigua a l’escola.
> P3 piscines inflables al pati de l’escola.
> P4 i P5 jocs recreatius a la piscina coberta del poble.
> 1r fins a 6è piscina descoberta del poble.

de 3 a 12 anys
9:00 a 14:00h. [
9:00 a 15:30h. [

Activitats esportives, bicicletada.

Sortides setmanals i moltes sorpreses!!!.
setmana
setmana

* preus més detallats a la web

70€ ]
96€ ]

www.ampapurisalas.cat

