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ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D E 
L’ESCOLA PÚBLICA DEL CARRER BAILEN 

Data: 26 d’octubre de 2010 Hora : 19h Lloc : Escola 

Assistents : Clàudia Aguilar (Violeta P4), María José Blanco (Hugo P4), Diana Casellas 
(Jana P4), Xènia Cuartielles (Leo P4), Anna Dalmases (Arnau P4), Albert Garcia (Llúcia P4), 
Jordina Grau (Abril P3), Laura Hurtado (Bruna P3), Mariana Plana (Max P4), Pau Ploma 
(Alba P4) i Montse Ros (Ernest P4). 

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. 19:05h-19:10h  Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2. 19:10h-19:45h  Funcionament de l’AFA i resum dels acords presos curs 2009-2010.  
3. 19:45h-20:15h  Comissió de comunicació: recordatori dels canals de comunicació (blog, 

suro, carpeta viatgera, correus de les comissions). 
4. 20:15h -20:30h Comissió d’aprenentatges:  

4.1. Escola de famílies – Carme Thió  
4.2. Accions de formació : Educar és estimar           

5. 20:30h-20:50h  Precs i preguntes. 

 

1. Exposició: L’Anna (Arnau P4), de la comissió de comunicació, demana als 
assistents que, com a mínim 2 dies abans de cada assemblea, les diferents 
comissions enviïn els temes que volen tractar i el temps que preveuen que 
necessitaran perquè s’inclogui a l’ordre del dia. Si no diuen res, passaran a 
precs i preguntes.  

Acords / properes accions: Tothom hi està d’acord.  

2. Exposició: L’Anna (Arnau P4), de la comissió de comunicació, fa un repàs del 
funcionament de l’AFA i dels acords presos el curs passat 2009-2010. Veure 
annex 1.  

Comentaris: Es recorda que hem establert una data límit per pagar la quota 
per ser membre de l’AFA (1 de novembre) i que s’ha de complir. El dia de 
l’assemblea (26 d’octubre) només 20 famílies havien fet l’ingrés. D’altra 
banda, també es comenta la poca assistència a la reunió i el fet que només 
hi hagi dos persones de P3. La Montse (Ernest P4) proposa penjar els 
Estatuts al bloc de l’AFA. 

Acords / properes accions:  

-Es decideix fer un text resumit i actualitzat que reculli el funcionament de 
l’AFA i els acords presos fins ara per donar-lo als pares i mares de l’escola a 
través de la carpeta viatgera. D’aquesta manera, pensem que s’ensenya molt 
bé el que fem i que pot atraure nous membres.  

-Es decideix preguntar a la coordinadora d’AMPES com s’ho fan perquè les 
noves famílies participin a l’AFA. 

3. Exposició: Des de la comissió de comunicació es recorda quins són els 
canals de comunicació de l’AFA: bloc, suro, carpeta viatgera. Es demana a 
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les comissions els noms i correus electrònics dels membres actuals per 
posar al dia els correus de cadascuna. 

4. APRENENTATGES 

4.1. Escola de pares  

Exposició: La Diana (Jana P4) explica que no s’han cobert totes les places del 
curs que imparteix la Carme Thió i pregunta si l’AFA pot pagar el 50% tal com va 
fer l’any passat. Aquest any serien 600 euros.  

Comentaris:  

-La Xènia (Leo P4), de la comissió de tresoreria, diu que encara no es pot saber 
ja que no hi ha una previsió de despeses. 

-Es comenta que quan l’AFA ha de posar diners estaria bé proposar-ho a 
l’assemblea amb més temps i incloure-ho a l’ordre del dia.  

-Hi ha gent que qüestiona que l’AFA hagi de pagar una acció a la qual hi 
participen tan poques famílies: de moment s’han apuntat 6 parelles i 3 persones. 

-La Jordina (Abril P3) comenta que potser algunes famílies no s’han apuntat 
perquè el setembre és un mes de moltes despeses. Es planteja que es podria 
organitzar el curs en un altre moment de l’any.  

Acords / properes accions: Es decideix destinar, de moment, 300 euros, que és 
el que es va pagar l’any passat, per tal que no s’hagi d’anular el curs que 
comença a principis de novembre. Quan es tingui el pressupost global de l’AFA 
es valorarà si es pot pagar més.  

4.2. Educar és estimar 

Exposició: La Xènia (Leo P4) proposa fer una votació per escollir 3 accions 
formatives que ofereix el Consell Escolar Municipal, a partir d’una preselecció de 
9 que ha fet, prèviament, la comissió d’aprenentatges.  

Acords / properes accions: Les accions escollides són: 

• Dir SÍ, dir NO. Límits i autoritat (xerrada-col·loqui) 
• Jugar o consumir jocs? (xerrada-col·loqui) 
• L’acollida inicial a les famílies per part de l’AMPA (taller de 2 sessions) 

La comissió passarà la proposta al Consell Escolar per definir les dates en què 
s’impartiran aquestes sessions a l’escola.  

5. FESTES 

Exposició: La Montse (Ernest P4), de la comissió de festes, explica la reunió que 
va tenir la comissió amb la Marta (tutora de P4) en la comissió mixta. Veure 
annex 2.  

Acords / properes accions: S’aprova organitzar una xocolatada aprofitant la festa 
de Nadal per donar la benvinguda a les famílies de P3. L’AFA també 
s’encarregarà d’organitzar un berenar durant la festa de fi de curs per donar la 
benvinguda a les famílies que s’incorporaran el curs vinent.  
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6. EXTRAESCOLARS 

Exposició: El Pau (Alba P4), de la comissió d’extraescolars, explica quins són els 
casals que proposa Educand: 1) Nadal, 2) setmana blanca, 3) Setmana Santa i 
4) estiu (juliol). Veure annex 3. Mentre estiguem en mòduls no es farà casal al 
setembre. Els preus d’aquest curs són una mica més cars perquè el càtering ha 
pujat de preu.  

Acords / properes accions:  

-S’aprova la proposta de casal de Nadal. La Jordina i la Laura, mares de P3, 
diuen que no saben què és Educand i es decideix que a la propera reunió de 
l’AFA es presentarà l’empresa perquè la gent sàpiga la feina que fan a l’escola.   

-Es decideix penjar un cartell i fer un comunicat per la carpeta viatgera demanant 
a les famílies quines activitats extraescolars volen que l’AFA organitzi, a part de 
les que ja hi ha: música, teatre i piscina. Per fer-ho poden enviar un mail a 
extraescolars.afaunivers@gmail.com o posar una petició a la bústia de l’entrada. 
Els pares tenen temps fins al 21 de novembre per fer les seves propostes. 

-Es decideix enviar un avís a les famílies a través de la carpeta viatgera per 
recordar que l’hora d’acollida de la tarda és de 16:30 a 17:30 i que, excepte en 
cas d’emergència, no es poden recollir els nens abans. També es recordaran les 
normes del pati obert.  

-Es decideix fer servei d’acollida durant les reunions de curs de P4 (2 de 
novembre) i P3 (10 de novembre) i que l’AFA n’assumeixi el cost dels que en són 
membres.  

 

DATA PROPERA ASSEMBLEA:  

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE DE 2010, A LES 17H  

(amb servei d’acollida)  

 

ANNEX 1 

Resum del funcionament de l’AFA i acords presos dur ant el curs 2009-2010 

 

Funcionament assembleari amb comissions 

L’assemblea és l’òrgan sobirà de l’AFA, on es prenen les decisions i on s’informa de 
totes les actuacions que fan les comissions.  

Membres  

Ser membre de l’AFA es concreta en:  

� Participar activament dels espais de discussió i decisió de l’AFA: assemblea i 
comissions 
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� Tenir dret preferent d’inscripció a aquelles activitats organitzades des de 
l’AFA en cas d’excedir el límit d’inscripcions.   

� Gaudir d’un descompte (a determinar en cada cas) en aquelles activitats 
organitzades per l’AFA.  

� Quota de 50€  anuals per família .S’estableix cada any a principi de curs una 
data màxima per pagar la quota.  

 

Junta actual 

� Jordi Roca (pare de l’Agustí– Mòmies P4), com a president,  
� Pau Vives (pare de la Violeta – Mòmies P4), com a tresorer, i  
� Diana Casellas (mare de la Jana – Mòmies P4) com a secretària.   

 

Comissions 

� Només hi poden participar els membres de l’AFA 
� Les comissions poden funcionar amb autonomia entre les assemblees 

sempre i quan no es comprometi econòmicament ni formalment l’AFA. 
 
Assemblees 

� Només i poden participar els membres de l’AFA 
� Durada màxima 2 hores. 
� Convocades en dies de la setmana consecutius de dilluns a dijous. 
� L’horari alternarà entre:  

o de 5 a 7, amb servei d’acollida, 
o de 7 a 9, sense servei d’acollida 

� Ordre del dia:  
o Les comissions faran arribar els temes a tractar a la comissió de 

comunicació per establir l’ordre del dia. 
o Aquells punts que requereixin votació, es posaran al principi de l’ordre 

del dia.  
o El primer punt de l’ordre del dia de cada assemblea serà l’aprovació 

de l’acta de la reunió anterior. 
Actes 

� La comissió de comunicació és la responsable d’elaborar les actes de les 
assemblees. 

� La Clàudia (Violeta, Lluna) faci una acta de les reunions del Consell Escolar 
com a representant de l’AFA. 

� Totes les actes de totes les reunions han d’estar fetes i penjades (al suro i al 
blog) en el termini màxim d’una setmana. 

� La comissió de comunicació arxivarà les actes de les assemblees i les mixtes 
en paper al despatxet de l’AFA. 

 

Convocatòria d’assemblea extraordinària 

� Els estatuts de l’AFA fixen que un 10% d’associats (al corrent de la quota) 
poden demanar la convocatòria d’una assemblea extraordinària. 

� La convocatòria d’una assemblea extraordinària s’ha de notificar a la 
comissió de comunicació, que ho farà públic a través d’una notícia al blog i al 
taulell d’anuncis de l’AFA. 
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� La comunicació de la convocatòria d’una assemblea extraordinària s’haurà 
de fer un mínim de 3 dies hàbils abans de la convocatòria.  

 

Estatuts 

� 1 assemblea obligatòria com a mínim per any (entre setembre i desembre) 
� La Junta es reuneixi com a mínim un cop cada dos mesos  
� Els membres de la junta es renovaran cada dos anys, renovant-se la meitat 

de la junta cada any, aconseguint així una major continuïtat dels projectes. 
� En cas de dissoldre’s l’associació, el romanent de tresoreria que pugui haver 

passaria a l’escola per actes culturals. 
� Els estatuts de l’AFA fixen que un 10% d’associats (al corrent de la quota) 

poden demanar la convocatòria d’una assemblea extraordinària. 
 

Associada a la FAPAC: 

� Informació i Assessorament jurídic, fiscal i comptable, 1 assemblea 
obligatòria com a mínim per any (entre setembre i desembre) 

� Assegurança de responsabilitat civil per a les activitats organitzades per 
l'AMPA 

 

Altres acords presos durant el curs 2009-2010 

- Per facilitar al màxim la inscripció a l’AFA, es donarà l’opció a que les famílies 
puguin pagar amb un sobre amb els diners dins la bústia que el Jordi (pare de 
l’Agustí) s’encarregarà d’ingressar. (22/03/10) 

- S’acorda que no volem que cap família quedi exclosa per motius econòmics. I 
per això si és aquest el cas d’alguna família, la Comissió de Tresoreria (a petició 
de la família interessada) donarà al màxim de facilitats de pagament. (22/03/10) 

- S’acorda demanar una reunió informativa de cloenda de curs al proper consell 
escolar (20/04/10) 

- S’acorda no posar a la web cap llistat amb els noms complets dels nens i nenes. 
(20/04/10) 

- La comissió d’acollida (integrada a aprenentatges el curs 2010-11) treballarà 
iniciatives per facilitar la integració de les famílies estrangeres. 

- La comissió de comunicació s’ofereix per fer acompanyament lingüístic a 
aquelles famílies nouvingudes que no entenen el català i explicar les 
informacions, ja siguin de l’AFA o de l’escola. Es penja al suro un cartell oferint 
aquesta possibilitat. (16/11/09) 

- S’aprova la proposta de funcionament per a les activitats extraescolars (veure 
més informació a l’acta corresponent) i es decideix que per a cada activitat 
s’establirà la forma de pagament. (20/04/10) 

- Un cop es concreti el Projecte de l’Agenda 21, es buscarà la forma d’informar i 
divulgar el projecte entre les famílies a través de la carpeta viatgera (i 
conjuntament amb l’escola). (20/04/10) 
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ANNEX 2 

Acta de la reunió de la comissió de festes amb la M arta (tutora de P4) en la 
comissió mixta 

 

Data: 21 d’octubre de 2010 Hora : 15h Lloc : Escola 

Assistents:  Marta Gotanegra (mestra de Coets), Sílvia (mare del Gerard de coets), Irene 
Lop (mare de la Joana de coets), Montse Ros (mare Ernest de mòmies) Jordi (pare de 
l'Agustí de P4) i Agnès (mare Alba P3).  

FESTES  A CELEBRAR DURANT EL CURS 2010 -11 

(*)- Festes en les quals l’AFA hi col·labora. 

(·)- Festes que l’AFA organtiza. 

1er. Trimestre 

(*)FESTA MAJOR 23 DE SETEMBRE (dijous tarda), alumnes 

De cara als propers anys, la col·laboració que es demanaria als pares seria la 
d’aconseguir participació a l’escola d’algun grup de cultura popular com per exemple 
castellers, geganters, dimonis, grallers...També aprofitant si es pot algun possible 
recurs del teixit cultural tan ric del barri de Gràcia. 

CASTANYADA 29 D’OCTUBRE (dimecres tarda), alumnes, amb participació de les 
àvies del Casal de Siracusa. 

(*)FESTA DE LA MÚSICA 23 DE NOVEMBRE- Sta. Cecília(dimarts matí), alumnes, 
actuació d’en Toni Cuesta  

De cara als propers anys (doncs aquest any ja està lligada l’actuació que es paga 
del pressupost de sortides) col·laboració dels pares o altres familiars o amics que 
siguin músics i vulguin fer alguna activitat relacionada amb la música. 

(·)NADAL: ONCLE BUSCALL (setmana del 13-17 de desembre) 

Concert de Nadal de les famílies pels alumnes, 21 de desembre     (dimarts) (?) 

Finalment decidim que sigui preferiblement el 17 de desembre que cau en divendres 
i que facilita més la participació dels pares ja que és més probable que hi hagi pares 
que tinguin  festa els divendres a la tarda. Aquest any i també per celebrar l’acollida 
de les noves famílies de P3 (preguntar a la corresponent comissió si els sembla bé) 
es faria la celebració de Nadal a les 15,30 (proposta de cantada de nadales per part 
d’una coral de pares) i aprofitant el pati obert, proposem que l’AFA organitzi una 
xocolatada. Contactarem amb el mercat per si la poguessin finançar i si no 
demanaríem pressupost a l’empresa de càtering i a altres i cal. Amb aquesta 
proposta intentem donar resposta al que sembla que va passar l’any passat de que 
hi havia ganes de celebrar el Nadal pares i nens a l’escola. El que no es farà des de 
l’escola serà cap concert dels nens donada l’edat dels nens P3 i P4 i l’acumulació 
d’activitats de Nadal. Possiblement es faci com l’any passat que preparin una cançó 
després de la cantada de nadales dels pares. 
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Cal preguntar a la Bego (mare de l’Aina) si podrà dirigir la coral (es tractaria de 2 
assajos només i el dia del concert). 

ACOLLIDA DE NOVES FAMÍLIES P3, ho organitza AFA (de cara a propers anys 
aquesta benvinguda es faria a la festa de final de curs que seria una bona 
oportunitat de que coneguessin l’escola i l’AFA en una activitat festiva) 

2n trimestre 

FESTA DE LA PAU 31 DE GENER(dilluns), alumnes 

(*)SANT MEDIR 3 DE MARÇ (dijous), alumnes 

S’intentarà demanar a l’ajuntament que adeqüin un espai per poder-se posar els 
nens sense perill per gaudir de la festa. Col·laboració de l’AFA per si coneixem 
alguna persona que participi en les colles i que conegui quin és el lloc més adequat. 
També per si alguna persona de les colles de snat medir, podria venir a l’escola a 
explicar la història de sant medir o de les colles un dia abans. La Sílvia coneix una 
mare de P3 (mare de la Noa) 

(·)CARNAVAL 4 DE MARÇ (divendres al matí) Es parla de la conveniència de seguir 
fent que la festa sigui a primera hora del matí perquè es molt complicat que els nens 
aguantin tot el dia l’espera de disfressar-se a la tarda. Tots estem d’acord que és la 
millor opció perquè els nens gaudeixin de la festa tot i que tingui l’inconvenient de 
que alguns pares no puguin assistir per disponibilitat de temps al matí. Es demana 
col·laboració dels pares per fer el pregó, el guarniment del pati, muntar el ninot del 
carnestoltes...Proposem que paral·lelament des de l’AFA amb les mateixes 
disfresses dels nens puguin participar a la rua del barri de Gràcia que es munta el 
dissabte normalment. 

3er. Trimestre  

(·)FESTA DELS CONTES 29 D’ABRIL (divendres a la tarda) Col·laboració dels 
pares amb explicar contes, poden ser contes dramatitzats, amb titelles o alguna 
activitat relacionada. Buscar voluntaris. 

(*)SETMANA DE LES FAMÍLIES (dues tardes de la setmana del 16-20 de maig) 
Col·laboració com l’any passat per organitzar tallers d’activitats. L’any passat va 
costar una mica trobar voluntaris. 

(·)FESTA DE FINAL DE CURS (divendres 17 de juny o dimarts 21 de juny a la tarda) 

Es proposa que es contracti un animador (que canti) com la festa d’inauguració de 
l’any passat i un berenar. Cal que es miri amb temps. Es pagaria des de l’AFA. 
També que es faci algun tipus de dinàmica que faciliti que ens coneguem i 
interactuem entre els pares. 

Altres temes parlats o acordats: 

-propera reunió 27.01.2011 

- Projecte de col·laboració amb la residència Siracussa (per l’hort, vindran un parell 
de vegades a la setmana avis del centre i per la castanyada una àvia del centre farà 
de castanyera com l’any passat) 

- Proposta de tornar a fer l’obra del sol i la lluna que van preparar alguna pares l’any 
passat a l’escola. Ja es veurà quan pot ser. 
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ANNEX 3 

Propostes de casal d’EDUCAND 

 

CASAL NADAL (23 de desembre al 5 de gener) 

Amb motiu de les vacances escolars de Nadal, EDUCAND us proposa un Casal del 
23 de desembre al 5 de gener ple d’activitats, jocs, sorpreses, contes... que 
tindrà com a centre d’interès la història del “follet Tiqui-Tiqui”. És un gran 
trobador mundial que, a les nits, quan els nens i nenes no són al casal, de manera 
màgica ve a l’escola i els deixa un missatge amb cançons, dites i rondalles que va 
ensenyant per Nadal a tots els nenes i nenes del món. Aprendrem cançons i dites 
nadalenques de diferents països gràcies al follet.  

L'horari del Casal és de 9 del matí a 16.30 hores de la tarda amb possibilitat 
de no quedar-se a dinar a l’escola o bé de 9 del matí a 12.30 hores. Si ho 
necessiteu, teniu la possibilitat de seguir amb l’activitat d’acollida i per tant 
poder deixar el vostre fill/a a les 8 del matí (activitat que es cobraria apart) així 
com també compteu amb el servei d’acollida de tarda de 16.30 a 17.30 hores 
(activitat que es cobraria apart).  

El preu del Casal és de:  

Setmana 1 (dx 23 i dj 24): 34 euros tot el dia/ 26 euros mig dia o tot dia 
sense dinar.  

Setmana 2 (27-31 des): 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia o tot dia sense 
dinar.   

Setmana 3 (3-5 gen): 51 euros tot el dia/ 39 euros mig dia o tot dia sense 
dinar. 

El Casal seguirà amb la dinàmica horària del curs escolar:  

9.00-9.15       Arribada dels nens/es 

9.15-10.15      Activitats: inici taller 

10.15-10.45    Esmorzar  

10.45-12.30    Activitats 

12.30-14.00    Dinar  



 9

14.00-15.00    Jocs/Migdiada 

15.00-16.30    Activitats: acabar taller 

16.30              Recollida dels nens/es 

Algunes de les activitats que durem a terme són ...  

-Taller arbre de Nadal 

-Taller ninot de neu 

-Taller targetes de felicitacions nadalenques 

-Joc/Gimcana cap d’any 

-Cada dia farem un taller de dites, cançons i rondalles nadalenques a partir del 
missatge que ens deixarà el follet cantaire Tiqui-tiqui. 

El casal es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es . 

--------------- 

CASAL SETMANA BLANCA (7 -11 de març) 

Amb motiu de les vacances escolars de la setmana blanca, EDUCAND us proposa 
un Casal del 7 de març al 11 de març ple d’activitats, jocs, sorpreses, contes... 
que tindrà com a centre d’interès els contes tradicionals. A partir dels contes 
clàssics farem tallers i representacions. 

L'horari del Casal és de 9 del matí a 16.30 hores de la tarda amb possibilitat 
de no quedar-se a dinar a l’escola o bé de 9 del matí a 12.30 hores. Si ho 
necessiteu, teniu la possibilitat de seguir amb l’activitat d’acollida i per tant 
poder deixar el vostre fill/a a les 8 del matí (activitat que es cobraria apart) així 
com també compteu amb el servei d’acollida de tarda de 16.30 a 17.30 hores 
(activitat que es cobraria apart).  

El preu del Casal és de:  

Setmana del 7-11 març : 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia o tot dia 
sense dinar.  

El Casal seguirà amb la dinàmica horària del curs escolar:  

9.00-9.15       Arribada dels nens/es 

9.15-10.15      Activitats: inici taller 



 10

10.15-10.45    Esmorzar  

10.45-12.30    Activitats 

12.30-14.00    Dinar  

14.00-15.00    Jocs/Migdiada 

15.00-16.30    Activitats: acabar taller 

16.30              Recollida dels nens/es 

El casal es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es . 

--------------- 

CASAL SETMANA SANTA (18 -21 d’abril) 

Amb motiu de les vacances escolars de setmana santa, EDUCAND us proposa un 
Casal del 18 d’abril al 22 d’abril ple d’activitats, jocs, sorpreses, contes... que 
tindrà com a centre d’interès “experiments científics”. A tots els nens els agrada 
la llum, l’aigua, els colors... Amb pocs mitjans podem trobar experiments molt 
divertits. 

L'horari del Casal és de 9 del matí a 16.30 hores de la tarda amb possibilitat 
de no quedar-se a dinar a l’escola o bé de 9 del matí a 12.30 hores. Si ho 
necessiteu, teniu la possibilitat de seguir amb l’activitat d’acollida i per tant 
poder deixar el vostre fill/a a les 8 del matí (activitat que es cobraria apart) així 
com també compteu amb el servei d’acollida de tarda de 16.30 a 17.30 hores 
(activitat que es cobraria apart).  

El preu del Casal és de:  

Setmana del 18-21 abril : 75 euros tot el dia/ 61 euros mig dia o tot dia 
sense dinar.  

El Casal seguirà amb la dinàmica horària del curs escolar:  

9.00-9.15       Arribada dels nens/es 

9.15-10.15      Activitats: inici taller 

10.15-10.45    Esmorzar  

10.45-12.30    Activitats 

12.30-14.00    Dinar  
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14.00-15.00    Jocs/Migdiada 

15.00-16.30    Activitats: acabar taller 

16.30              Recollida dels nens/es 

El casal es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es . 

--------------- 

CASAL D’ESTIU (27 de juny al 29 de juliol)  

Amb motiu de les vacances escolars d’estiu EDUCAND us proposa un Casal del 27 
de juny fins al 29 de juliol ple d’activitats, jocs, sorpreses, contes... que tindrà 
com a centre d’interès “la volta al món”. Treballarem a partir d’un gran mapa del 
món i senyalarem els continents amb diferents colors, enganxarem fotos dels 
nens/es dels diferents països, escoltarem música típica de cada lloc, els costums, 
els menjars, els jocs, les danses i els contes. 

L'horari del Casal és de 9 del matí a 16.30 hores de la tarda amb possibilitat 
de no quedar-se a dinar a l’escola o bé de 9 del matí a 12.30 hores. Si ho 
necessiteu, teniu la possibilitat de seguir amb l’activitat d’acollida i per tant 
poder deixar el vostre fill/a a les 8 del matí (activitat que es cobraria apart) així 
com també compteu amb el servei d’acollida de tarda de 16.30 a 17.30 hores 
(activitat que es cobraria apart).  

El preu del Casal és de:  

1ªSetm (27 juny-1 juliol): 83 euros tot el dia/65 euros mig dia o tot dia 
sense dinar.  

2ªSetmana (4-8 juliol): 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia o tot dia 

sense dinar. 

3ªSetmana (11-15 juliol): 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia o tot dia 

sense dinar. 

4ªSetmana (18-22 juliol): 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia o tot dia 

sense dinar. 

5ªSetmana (25-29 juliol): 83 euros tot el dia/ 65 euros mig dia o tot dia 

sense dinar. 
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El Casal seguirà amb la dinàmica horària del curs escolar:  

9.00-9.15       Arribada dels nens/es 

9.15-10.15      Activitats: inici taller 

10.15-10.45    Esmorzar  

10.45-12.30    Activitats 

12.30-14.00    Dinar  

14.00-15.00    Jocs/Migdiada 

15.00-16.30    Activitats: acabar taller 

16.30              Recollida dels nens/es 

El casal es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es . 

 


