
REUNIÓ INFORMATIVA 

Farem una reunió informativa el dj dia 12 d’abril a les 18:00 hores (hi haurà acollida 

prèvia sol·licitud fins el dia  11 a les 18h) a l’escola l’Arenal de Llevant  

  

Beques i monitors de suport 
 Les famílies que sol·licitin beques han de recollir els impresos a l’AFA.                    

El període de presentació de les beques és del  21 d’abril fins al 9 de maig a l’OAC.                  

Una vegada presentada s’haurà de retornar la còpia rosa a l’AFA.  

Monitors de suport el període per sol·licitar el monitor de suport és del 21 d’Abril al 

25 de maig, presentant el formulari F7. 

Les llistes provisionals sortiran el 24 de maig i les definitives el 13 de juny. 

 

NORMATIVA, CANVIS I DEVOLUCIONS 
  

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

retornaran tots els diners. Per tramitar una baixa s’ha d’avisar per correu electrònic 

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

comunicació posterior fins el dia d’abans de començar el casal es retornarà el 50% de    

l’ import amb justificant mèdic on especifiqui la impossibilitat de realitzar el casal. Un 

cop iniciat el casal no es retornarà cap import. 

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ DEL CASAL i dels ajuts AL WEB DE CLOSQUES  
 

CONTACTE:                  amb la col·laboració de: 
                     

93.307.13.37                       

closques@closques.cat              

WWW.CLOSQUES.CAT        empresa associada a: 
                                  

              

            

 



CASAL D’ESTIU’18   PRIMÀRIA 

Una agència secreta ha posat en marxa el programa “RESET PLAY”, on l’últim 

dia d’escola, dins el sobre de les notes, els nens i nenes d’arreu del territori 

han entrat en contacte amb una substància amnèsica que els provoca una 

estranya pèrdua de memòria. Cap d’ells recorda que fan en el seu temps lliure! 

No saben què és jugar, ni gaudir d’activitats amb els amics, ni tan sols recorden 

que és una pilota! La Lali i l’Adri, que encara no han obert els sobres 

descobreixen el què està passant, i encarreguen a una sèrie d’experts que posin 

en marxa amb un “grup pilot” una sèrie d’experiments per recuperar la 

memòria esportiva, artística i lúdica de tots els nens i nenes que tot just 

comencen vacances i no saben què fer! Per això necessitem que vingueu a ajudar-

nos al casal:                 RESET PLAY 

Cada setmana farem les següents sortides:  

Una excursió de tot el dia (*) (inclou als infants que fan de 9 a 13h) 

Unasortida de mig dia (*)                 

Una sortida a la piscina (excepte al setembre) 

 Entre d’altres excursions anirem a la Illa Fantasia, Bassa de Sant Oleguer, Sortides 

esportives , Salting i d’altres! 
 

Continuem amb :  La tarda Ianqui (YEAHHHH!) farem 

diferents activitats i jocs en anglès!!  

També Super remullada diària amb un dia de tobogan aquàtic         

I moltes coses més...              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscripcions 

Les dates d'inscripcions són de 09/4 al 9/5 si ho feu dins el període d’ajuts a 

les famílies, després d’aquest període fins a exhaurir les places disponibles.  
 

No es quedarà formalment inscrit fins que no es lliuri el full d’inscripció i el 

justificant del banc corresponent al pagament de mínim el 50% de l’ import 

dels torns i  opcions escollides (o en el cas de beca lliurament del full rosa). 

Podeu lliurar aquests documents de dll a dv de 16.30 a 17.30 hores.            

En aquest cas la resta del pagament es faria en efectiu abans de començar dia 

el casal. 
 

Hi ha opció de pagament fraccionat en tres parts a l’abril, maig i juny 

(consulteu condicions)  

El pagament es pot fer en efectiu, o mitjançant transferència bancària o fent 

un ingrés a qualsevol  caixer automàtic de LA CAIXA         

(Encara que no tingueu cap compte amb La Caixa també es pot fer)         

al número de compte següent: Com a referència cal posar el nom de l’infant  
 

ES21 2100 6522 9122 0213 7866  

 

Descomptes i altres informacions 
  

L’ acollida de 8 a 9 és gratuïta (entrada màx. 8:45) imprescindible 

marcar al formulari 

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

poden portar carmanyola o  poden pagar un tiquet del pícnic 

El preu de les excursions està inclòs en el preu de la setmana 

..Descomptes: (no acumulables entre si) 

dte. 5% del pagament de 4 o més setmanes d’un sol cop (seguides o no) 

  dte. 5% Pagament abans de finalitzar la campanya d’ajuts de l‘Ajuntament de Barcelona 

(9/4 al 9/5) 

  dte. 3% per dos o més germans inscrits al mateix torn (a descomptar a partir del 2n) 
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