
 

 

 

De 9h a 13.30h

De  9h a 13.30h           

i de                  

15h   a   17h

De 9 a 15h De 9h a 17h

1r torn

Del 25/6 al 28/6
2n torn

Del 1/7 al 5/7

3r torn

Del 8/7 al 12/7

4t torn

Del 15/7 al 19/7

5è torn

Del 22/7 al 26/7

6è torn

Del 29/7 al 31/7

7è torn

Del 2/9 al 6/9

8è torn

Del 9/9 al 10/9

patinatge
fàbrica de 

joguines

volei
fotografia i 

audiovisuals

futbol
música i 

teatre

handbol cuina

bàsquet
pintura i 

escultura

hoquei màgia i circ

58 € 68 € 86 € 97 €

23 € 27 € 35 € 39 €

58 €
68 € 86 € 97 €

34,8 € 41 € 52 € 58 €

58 €
68 € 86 € 97 €

58 €
68 € 86 € 97 €

46 € 55 € 68 € 78 €

58 € 68 € 86 € 97 €

 
 

 

CONTACTA:                           Info@pessigolles.org 
 

Anna Miret 

Amb la col.laboració de:                                            Tel. 

626.627.348 

anna@pessigolles.org 
 

Marta Jara 

Tel. 644.215.111 

marta@pessigolles.org 

 

 

 

 

 

PREUS: 

mailto:anna@pessigolles.org
mailto:marta@pessigolles.org


 Som una associació sense ànim de lucre que vol innovar dins el món de l’educació no formal 

utilitzant com a fil conductor dels nostres casals un centre  d’interès en forma d’història 

lúdica, ja que confiem que és un mètode amb esperit integrador, que ajuda a fer volar la 

imaginació dels nostres infants a través de personatges, contes, jocs i aventures.  

Tampoc volem oblidar-nos d’aquelles activitats de sempre com:  gimcanes, excursions, esports, 

tallers de plàstica . . . pensant sempre en els seus gustos i edats. 

Els de Primària, com a  novetat, tindran dues hores d’activitats especialitzades durant el matí, 

una  de caire esportiu i l’altre de caire més artístic, dirigida per monitors especialistes en cada 

una de les activitats.. Aquestes activitats les hauran triat setmanalment (en el moment de         

l’ inscripció).  

A més a més setmanalment acostumarem a fer: 

 una sortida que variarà segons el tema de la història  

 una sortida a la piscina  

 

Aquestes vacances d’estiu el nostre casal  tindrà com a centre d’interès:     

 LA CAPSA DELS SOMNIS 

En el país del descans s’hi amaga una gran missió, protegir tots aquells somnis que a la nit 

totes les persones poden somniar. Aquests somnis es personifiquen en uns petits éssers 

fantàstics que viuen dins d’una capsa, protegida pel gran guardià Son. Però per algun motiu 

s'han escapat, i tots els nens i nenes, ens enfrontarem a uns dies plens d’aventures viatjant per 

somnis que han de ser viscuts de nou per poder tornar-se a guardar dins la capsa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA, CANVIS I DEVOLUCIONS: 
           

No es realitzarà el casal si no hi ha un mínim de participants. En aquest cas   

esmentat  es retornaran els diners. 

-Per tramitar una  baixa  s’ha  d’avisar  per  correu electrònic o personalment 

abans de 7 dies naturals de l’ inici del casal per retornar el 80% de l’import. 

 En cas de comunicació posterior es retornarà el 50% amb justificant mèdic on 

especifiqui la impossibilitat de realitzar el casal. 

-Un cop iniciada l’activitat no es retornaran els diners. 
 

 DESCOMPTES I ALTRES INFORMACIONS 

 L’ acollida de 8h a 9h és gratuïta. 

 El berenar està inclòs per tots els nens/es que surten a les 17h. 

 El dia de l’excursió de tot el dia, els nens/es que no es queden a dinar poden 

portar carmanyola o poden pagar un tiquet de pícnic.  

 El preu de l’excursió està inclòs en el preu de la setmana. 

 Fem un 3% descompte a partir del segon germà apuntat 

 Fem un 5% de descompte per a inscripcions amb 4 o més setmanes (seguides 

o no)   * no acumulable amb el descompte de germans 

Podeu inscriure-us-hi del 13 d’abril al 24 de maig. No es quedarà formalment inscrit fins 

que no s’entregui el full d’inscripció degudament omplert juntament amb el     

comprovant del banc corresponent al pagament del torn i opció escollida.  

El podreu lliurar a l’Escola L’Arenal de Llevant (bústia de l’Ampa) o bé a través del 

correu electrònic info@pessigolles.org amb els documents escanejats. 

  

L' ingrés l’heu de fer al número de compte: 

2038 9292 57 3000147916. 

 

INSCRIPCIONS: 


