C/ La cera 46, 08001 BCN
Telf. 934 417 789
stantoni.casal@escolapia.cat

Benvolguts pares i mares del grup de mitjans. Us avancem una informació que
pot ser del vostre interès:
Els Casals de vacances són una alternativa per a les famílies durant els
períodes de vacances que, alhora, possibiliten als nens/es una educació en un
espai físic adequat mitjançant activitats programades per un equip educatiu.
A través d'aquestes es treballa el desenvolupament personal i motriu, la
relació entre els altres companys de la seva edat i amb l'entorn, tot sense
oblidar la importància de divertir-se i passar-s'ho bé.
Aquest any hem introduït natació una tarda a la setmana i una altra amb
activitat de vocabulari anglès. L’altra novetat és a nivell econòmic: oferim
l’opció matinal (de 9 a 13h/15h ) dilluns, dimarts, dimecres i divendres. A
continuació els exposem la temporalització de l’activitat:
Setmana 1: del 25 al 28 de juny
Setmana 2: de l’1 al 5 de juliol
Setmana 3: del 8 al 12 de juliol
Setmana 4: del 15 al 19 de juliol
Setmana 5: del 22 al 26 de juliol
Setmana 6: del 29 al 31 de juliol
Setmana 7: del 2 al 6 de setembre
Preu de les activitats :
Preu per Setmana sencera: 78 €
Preu del servei de menjador.
Preu per 4 dies: 34,4 €

L’activitat
està
homologada
per
l’ajuntament
de
Barcelona,
www.bcn.cat/vacances i el període per demanar sollicitud d’ajut és del 13
al 26 d’abril podeu consultar-ne la informació al web.
Properament rebreu la publicitat dels casals de vacances. Les inscripcions
s’iniciaran el 2 de maig però les persones interessades a sollicitar ajut
econòmic haureu adreçar-vos a la secretaria del casal i us ajudarem a omplir
la documentació.
Esperant que aquesta informació us ajudi rebeu una salutació cordial.

David Magrí i Nadal
Barcelona, 11 d’abril de 2013
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