
Les nostres setmanes 
passen de la següent 
manera:
horari de 9 a 14 H

DILLUNS : anem a la 
piscina de la Fonsanta 
de Sant Joan Despí amb 
autocar.

DIMARTS: act iv i tat a 
l’escola (jocs, tallers ..)

D I M E C R E S :   d i a 

d’excursió*

DIJOUS; : activitat a 
l’escola (jocs, tallers ..)

DIVENDRES: 
PETITS: activitat a l’escola 
(jocs, tallers ..)
GRANS I MITJANS:  aniran 
amb transport public a la 
platja de Badalona, fins a  
les 14h.
Les activitats exactes us 
l e s f a r e m a r r i b a r 
mitjançant un planin 
m e n s u a l e s p e c í f i c 
segons cada grup.

Casal d’estiu 17                  
Escola     Dolors  Almeda

Presentació de Donavol

DONAVOL és una cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social que centra 
la seva activitat en el temps lliure d’infants i joves. Gestionem des de fa 19 anys 
menjadors escolars, casals d’estiu, extraescolars, gestió de ludoteques, 
biblioteques infantils, serveis d’acollida, acompanyament a piscines, excursions, 
sortides,...
Aquest estiu serà el segon cop que Donavol farà el Casal d’estiu a la vostra 
escola. Esperem passar-ho molt bé amb vosaltres!!
Passem a fer-vos 5 cèntims del funcionament, horaris i preus, del nostre casal.
La nostra oferta es la següent:

Dies 22, i 23 de juny: 
Acollida lúdica,aquests dos dies farem jocs, 
activitats, fora del fil conductor del Casal.

Dies del 26 de juny al 28 de juliol: Casal d’estiu juliol

Del 1 al 9 de setembre: Casal de setembre

Dins del Casal d’estiude juliol, Donavol us proposa 
un ventall de possibilitats per a gaudir el temps de 
vacances, tallers, gimcanes, jocs d’aigua, treballs 
manuals, esports, excursions, capbussades a la 
piscina,... etc., tot guiat per una emocionant 
proposta de  …

Casal d’estiu Juliol

PREUS 
FINALS

preu de  3 setmanes 167,20€   

preu de 4 setmanes 211,70€

preu de  5 setmanes 251,20€   

116,70€ 

61,20€    preu d’una 1 setmana

preu de  2 setmanes

setmanes de Casal

12€/diadies 22 i 23

PREUS, 
Fixeu-vos, quantes 

més setmanes 
vingueu al Casal,  
millor de preu  us 

surt !

*descompte del 5% a famílies nombroses o monoparentals (portant el llibre de família)

Casal de setembre
12€/dia

ORGANITZA:

*descompte del 5% a partir del 2n germà fent 
el Casal complert de 5 setmanes.

”ajudar a salvar animals 

en perill d’extinció”



DIA ESPORÀDIC (sense excursió)....13€
DIA ESPORÀDIC (piscina)…………  15€
DIA ESPORÀDIC (amb excursió)......17€

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ : 

Fins el 26 de maig

SERVEI DE 
MENJADOR
De 14 a 16 hores. 

PREU MENÚ FIXE= 6,35€

COBRAMENTS:
Es farà mitjançant rebut bancari

El primer pagament serà del 50% del total 
del casal, i es realitzarà del 29 de maig al2 
de juny.
El segon pagament (l’altre 50% del total) 
es realitzarà del 19  al 23  de juny.

 
A la nit del Casal  serà la del 13 de 

juliol, Els infants podran quedar-se a 
dormir a l’escola i gaudir d’una nit 
especial plena d’activitats.

10 €/nen-a,  
15€/2 germans, 
18 €/3 germans.

ACOLLIDA DE MATINS O 
TARDES :

MATINS de 7:30 a 9 h.
TARDES de 16 a 17 h.

Aquest servei només es realitzarà si hi ha 
un mínim d’infants que el sol·liciten. Els 

preus són setmanals.

preu per setmana

1 HORA 12€
1½  HORA 15€

 ½  HORA 6€

SERVEIS  QUE OFERIM :

És possible fer ampliació de nº de 
setmanes del Casal un cop entregada 
la inscripció. En aquest cas el preu per 
setmana ampliada és 61,20 € i es 
pagarà en efectiu a la coordinadora 
del servei.

”La Nit del Casal”

Dimecres d’excursions: Farem totes les excursions 
amb autocar. 

dc 28 juny: 
-els PETITS(fins 1r) van a l’AVENTURA PARK fins a les 14h
-i el MITJANS I GRANS van a passar tot el dia a l CANAL 
OLÍMPIC fins  a les 14 h.

dc 5 de juliol:  anem a la PLATJA DE GAVA fins a les 
17h.

dc 12 de juliol: anem al CINE, fins a les 14h.

dc 19 de juliol:  sortida a la MUNTANTA DE 
COLLSEROLA fins a les 14h

dc 26 de juliol: sortida al CIM DE LES ÀLIGUES (Sant 
Feliu de Codines) fins a les 15h.

Reunió informativa a pares i mares:
Dimarts 9 DE MAIG A LES 16.45h A L’ESCOLA


