
 

 

CASAL D’ESTIU  
2019 

ESCOLA PAU VILA 
 

“Rodola 
Circus” 

 

 

 

 
 
 

DADES DEL CASAL 
Per a infants de P3 fins a 6è 

Dates: del 25/06/19 al 26/07/19 
Horaris: de 7:30 a 17h (amb un mínim 

de 10 inscripcions) 
Lloc: Escola Pau Vila, Parets del Vallès 

Activitats: manualitats, jocs dirigits, 
piscina, xip-xap, sortides setmanals, 

acampada i molt més! 
 

Més informació i per demanar el 
formulari d’inscripció:  

 
rodola.pauvila@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 

Subjecte a modificacions per fe d’errades 

 
INSCRIPCIONS 

Pels alumnes de l’escola Pau Vila: 
divendres 10 de maig de 12 a 13h i de 16 a 

17h a la sala de l’AMPA 
 

Pels alumnes matriculats a altres escoles:  

- Casal complet: dissabte 11 de maig de 10 
a 13h a la Sala Cooperativa 

- Casal per setmanes: dissabte 11 de maig de 
16 a 19h a la Sala Cooperativa 

 
Les inscripcions només seran vàlides quan s’efectui la 
paga i senyal i es registri per part de l’associació. 

 

QUÈ CAL PORTAR? 
- Fotocòpia TSI (si no heu vingut mai amb 

nosaltres) 

- Fotocòpia de les vacunes (si en té alguna 

nova) 

- Paga i senyal de 50€ per infant 
 

 
*Places limitades 
**Inscripcions per ordre d’arribada 
*** No es reservarà plaça 

 

mailto:rodola.pauvila@gmail.com


 

 
Escola Pau Vila 

Matí 
9.00 a 
13.00h 

Migdia 13.00 a 
15.00h Tarda* 

15.00 a 
17.00h 

Acollida 

Càtering Carmanyola 
7.30 a 
9.00h 

8.00 a 
9.00h 

8.30 a 
9.00h 

CASAL COMPLET 

25/06/19 al 26/07/19 195€ 185€ 85€ 115€ 110€ 75€ 37€ 

CASAL PER SETMANES 

Preu 1ª setmana 36€ 32€ 16€ 20€ 18€ 12€ 6€ 

Preu 2ª, 3ª, 4ª, 5ª setmana 45€ 40€ 20€ 25€ 22.50€ 15€ 7.5€ 

DESCOMPTES ** 

2n germà / 1r fill família 

monoparental 
165€   100€    

3r germà / 2n fill família 

monoparental 
142€   91€    

PAGAMENT 

 El dia de la inscripció s’haurà d’abonar 50€ per infant en concepte de paga i senyal. 
 El que resti per pagar s’haurà d’abonar pel compte corrent de l’entitat. Es podrà fraccionar en dues vegades. 

 Si no es realitza el pagament dins de la data límit especificada el dia de la inscripció es perdrà la plaça. 
En cas de realitzar inscripció de casal complet no es permetrà realitzar modificacions. Només es realitzarà en casos justificats 

(malaltia greu i operació). 

*Serveis amb un mínim de 10 inscripcions 
**Només per serveis de matí i tarda de casal complet 

***Aquesta taula de preus pot patir modificacions per fe d’errades 
 


