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CASAL D’ESTIU 2015 

DEL 22 de JUNY Al 31 de JULIOL I DE L’1 AL 10 DE SETEMBRE 

Organitza : AMPA ESCOLA CAN SERRA 

Gestiona :  Seguim FEMGRESCA, S.C.P  

Col·labora Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

Estimats pares i mares : L’AMPA de l’Escola CAN SERRA tornem a preparar el Casal d’estiu, amb 

l’empresa Seguim FemGresca  S.C.P  que gestionarà el Casal.  

 

EL CASAL 

És un espai de joc, on la rutina diària dels infants es trenca, oferint  als infants la possibilitat de 

realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual en una època de l’any especial i plena de 

recursos amb l’objectiu que els infants assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin en el seu 

desenvolupament com a persona a partir de les mateixes activitats i vivències. 

El casal proposa als infants un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu amb les que 

gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa. 

El Casal està dirigit per una Directora amb el diploma de Director/a d’activitats d’educació en el 

lleure, així com tot l’equip de monitors estan formats per professionals, titulats i amb experiència 

en el Lleure. 

 

ORGANITZACIÓ 

Totes les activitats estan preparades i planificades per setmanes. Més endavant rebreu l’ informació 

i el calendari de les mateixes. 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Haureu de presentar el full d’inscripció omplert, justificant de pagament especificant el nom del 

nen/a, fotocòpia de la targeta sanitària, fotocòpia del llibre de vacunes, autoritzacions sortides. 

 

REUNIÓ DE PARES I MARES 

La reunió informativa tindrà lloc el DIVENDRES 15 de Maig a les 17:30 h al MENJADOR de 

l’escola. És interessant e important la vostra assistència. 

 

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions s’hauran de fer del 18 de Maig al 05 de Juny. El full d’inscripció ha d’anar 

acompanyat amb el justificant de pagament AMB EL NOM DEL INFANT. Tingueu en compte 

que la anul·lació de la inscripció abans de començar,  suposarà perdre el 90 % de la quota 

ingressada i una vegada el Casal comenci, ja no es podrà abonar res. 

Si són causes mèdiques com operacions o ingressos justificats, la devolució serà del 100%. 

 

 

 

 

 



CASAL D’ESTIU 2014 

DEL 22 DE JUNY AL 31 DE JULIOL I DE L’1 AL 10 DE SETEMBRE 

Organitza : AMPA ESCOLA CAN SERRA 

Gestiona :  Seguim FEMGRESCA, S.C.P  

Col.labora Ajuntament de Barberà del Vallès 

 
QUOTES, PREUS I DATES 

 

SETMANA 9 A 13.30 9 A 15.30 09 A 13.30  i    

15:30 a 17.00 

9 a 17.00 

22 al 26 Juny 36 

 

64 48 76 

29/06 al 03/07 45 80 60 95 

06/07 al 10/07 45 80 60 95 

13/07 al 17/07 45 80 60 95 

20/07 al 24/07 45 80 60 95 

27/07 al 31/07 45 80 60 95 

 

1 – 10 DE 

SETEMBRE 

CASAL SENCER : 83 € 

CASAL SENCER AMB MENJADOR : 130€ 

El Casal de tarda s’oferirà amb un mínim de 10 infants en totes les 

modalitats. 

OBSERVACIONS: 

* Casal sencer té un 5 % de descompte 

* Descompte del 5 % per família nombrosa a partir de 3 setmanes. 

ESPORÀDICS DE CASAL 

*Per gaudir de la modalitat d’esporàdic s’ha d’avisar 2 dies abans 

Matí:13 €    Matí+ Menjador: 20 €   Matí+tarda: 16 €    Tot el dia: 25 € 

MENJADOR 

El preu per esporàdic 7.35 € 

 

 

SERVEI DE ACOLLIDA MATINAL 

Els pares que necessitin deixar als nens/es, podran arribar a l’escola a les 8 h del matí.  

Setmana del 22 al 26 de Juny : 10 €/nen  

La resta de setmanes : 12.50 €/nen per setmana 
El preu de l’acollida matinal i de menjador s’abonarà amb la inscripció i no es retornarà en cas de falta. 

 

LA QUOTA INCLOU :   

-Totes les activitats dirigides, material, pòlissa d’assegurança d’accidents per infants i treballadors, 

supervisió del personal, despeses de gestió, IVA ... 

-Entrada a la piscina i sortides amb autocar 

-Regal sorpresa de recordatori a tots els infants que participin al Casal. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar a Mª Luz Antón o Mireia Pellicer als telèfons 

667 983 576 o al 636 190 858 o al mail casal.canserra@hotmail.com 

 


