
del 13 de maig 
al 3 de juny

De 9h 
a 13h

De 8h 
a 9h
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a 15h
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Tardes

a la bústia de l’AMPA i al 
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Del 25 de juny 
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Del 3 al 10
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Informació General
CASAL D’ESTIU 2019

INSCRIPCIONS 

REUNIÓ INFORMATIVA:
Divendres 10 de maig a les 19:00h al menjador de l’escola

Dates:   Cal entregar el full inscripció del 13 de maig al 3 de juny de 2019
Un cop iniciat el casal, possibilitat d’inscripcions per setmanes fins el dimecres de la setmana anterior

On fer la inscripció:             
• Despatx de l’AMPA cada dia de 16:15h a 17:45h 
• La bústia de l’AMPA.

Per formalitzar la inscripció cal:
• Full d’inscripció i autorització

• Fotocòpia de la tarja sanitària del vostre fill/filla i llibre de vacunes

ACOLLIDA 
MATÍ

CASAL CARMANYOLA CÀTERING 
(TEC)

TARDA

8h a 9h 9h a 13h 13h a 15h 13h a º15h 15h a 17h

25 a 28 juny 
(4 dies)

8,20 € 49 € 17,40 € 33,70 € 15,40 €

1 al 26 juliol 
(5 dies/set)

10,30 € 54,10 € 19,40 € 36,80 € 17,40 €

3 al 10 de 
setembre 
(6 dies)

12,30 € 59,20 € 21,50 € 39,80 € 18,40 €

Mínim 5 inscrits Mínim 18 inscrits Mínim 7 inscrits Mínim 10 inscrits Mínim 10 inscrits

L’activitat està pensada per a infants de P3 a 6è               

El pagament es farà a través de l’aplicació TPV escola del 10 a 16 de juny. Fins que no s’hagi 
realitzat el pagament la inscripció no serà vàlida.

HORARIS:
Acollida matinal: de 8h a 9h
Casal: de 9 a 13h (amb entrada prèvia gratuïta des de les 8:45h i sortida fins les 13:15h
Dinar: de 13 a 15h
Tarda: del 15h a17h 

Si necessiteu més ajuda per a realitzar el pagament : 
 • Consulteu la web: www.puigberenguer.cat > AMPA > TPVEscola 
 • Envieu un correu a tpvescola.puigberenguer@gmail.com 
 • Passeu pel local de l’AMPA durant l’horari habitual (de dilluns a divendres de 16:15h a 17:45h)

PREUS PER SETMANA:



            Als Casals d’estiu de 
la Fundació la Xarranca 
treballem per aconseguir 
que els infants gaudeixin 
del casal a partir d’una 
programació atractiva 
d’activitats de caire 
lúdic, per viure l’esperit 
de l’esplai i el cau. 

Arribem
i presentem 

el dia

PISCINA

BIVAC

SORTIDES

Fem la primera
activitat
lúdica

Fem la segona
activitat
lúdica

Fem 
la

remullada

Espai 
tranquil
i comiat

Cantem
i esmorzem 

plegats!

     Apostem per afavorir 
l’autonomia, el creixement i 
desenvolupament personal 
dels infants a partir de noves 
vivències i experiències, 
a través d’activitats que 
afavoreixen un treball 
educatiu en valors, actituds i 
comportaments.

EL NOSTRE 
PROJECTE 
EDUCATIU

UN DIA DE CASAL

i durant el casal també farem...



EL NOSTRE EIX 
D’ANIMACIÓ

Enguany es commemoren 
els 500 anys de la mort 
de Leonardo Da Vinci. Per 
celebrar-ho ens visitarà 
la Cali i ens presentarà  la 
Caixa Secreta de Leonar-
do,  que amaga secrets 
d’aquest gran creador, cu-
riós i emprenedor. 

            Als Casals d’estiu de 
la Fundació la Xarranca 
treballem per aconseguir 
que els infants gaudeixin 
del casal a partir d’una 
programació atractiva 
d’activitats de caire 
lúdic, per viure l’esperit 
de l’esplai i el cau. 

PRIMERA SETMANA
La caixa secreta

SEGONA SETMANA
El teatre

TERCERA SETMANA
Arts plàstiques

QUARTA SETMANA
Escultura

CINQUENA SETMANA
Música i dansa

SISENA SETMANA
Arquitectura


