
 

 

   ESPAI LÚDIC juny 18              
                                                                                                 Barcelona, maig de 2018                                                                                                                    

Benvolgudes famílies,  

A partir del dia 5 de juny, comença la jornada intensiva del professorat, és a dir, no hi haurà classe a la tarda. 

Us proposem, com cada any, omplir aquesta franja horària amb l’activitat del casalet.                                               
A través de diferents centres d’interès els infants gaudiran de diversos tallers, jocs, activitats, globus d’aigua…                         

L’equip de monitors/es de l’escola vetllarà pel bon funcionament d’aquesta activitat. 

Dades  tècniques:  

Dates:  del 5 al 21 de juny del 2018 (ambdós inclosos) Total 13 dies.   

El dia 22 de juny és l’últim dia d’escola i l’hora de recollida serà a les 15 hores (els que dinen a l’escola)  

Horari:  de 15h. a 16.30h. 

Preu:    tot el casalet:                42,00€  

             dies puntuals:                 3,95€   

             combinat vela/casalet:  96€ {9 dies casalet i 4 dies de vela }  (només de 1r a 6è) 

Les activitats extraescolars, tindran el seu horari habitual. En cas que us vulgueu donar de baixa no es retornaran els 
diners de la quota de juny. Tal com s’informava en la circular d’inici de curs, les quotes estan prorratejades entre els 
mesos d’octubre a juny. 

Els no socis tindran un increment de 1€ els dies puntuals i de 6€ en la totalitat de l’ import 

Si esteu  interessats en participar, només cal que ens lliureu la butlleta que teniu en la part inferior d’aquesta 
circular, abans del dia 24 de maig de 2018 fins les 18h. Les butlletes rebudes després d’aquesta data restaran 
en llista d’espera.  

 LA PODEU DEIXAR A LA BÚSTIA DE L’ AFA. 

 

El cobrament de l’activitat es farà a principi de juny pels que fan activitats extraescolars, els que no en fan hauran de 
fer el pagament en efectiu o mitjançant una transferència al número de compte                                                            
LA CAIXA ES21-2100-6522-9122-0213-7866 posant el NOM I COGNOMS DEL INFANT o bé en efectiu a la Marta 

Jara abans del dia 01/06/2018  

 

NOTA FESTA D’AIGUA El dia 08/06 caldrà que els infants apuntats a l’activitat portin tovallola, gorra, xancles 
(millor lligades), banyador i crema solar ja que farem la tradicional festa dels globus d’aigua. 

 

INSCRIPCIÓ ESPAI LÚDIC JUNY 2018 

 

Nom i cognoms de l’alumne...................................................................................................curs...................grup.................. 

     L’inscriuré al casalet tots els dies                                                                                   

     L’inscriuré dies alterns (indiqueu quins)..................................................................................................................... 

     L’inscriuré al combinat de vela/casalet  

Nom i cognoms del sotasignat.......................................................................................................................................................................... 

DNI:......................................................data: ..............................................  Signatura: 


