
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 
Amb motiu de les vacances escolars d’estiu, EDUCAND us proposa un Casal durant el mes de 
juliol (del 28 de juny al 30 de juliol) ple d’activitats, jocs, sorpreses, contes... que tindrà com 
a centre d’interès “Els cinc sentits”.   
 
L'horari del Casal és de 9 del matí a 16.30 hores de la tarda i el preu és de 80 euros per 
setmana o bé de 9 del matí a 12.30 hores i el preu és de 63 euros per setmana. 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).   
 
El Casal seguirà amb la dinàmica horària del curs escolar:  
 
9.00-9.15       Arribada dels nens/es 
9.15-10.15      Activitats 
10.15-10.45    Esmorzar  
10.45-11.45    Pati: jocs d’aigua 
11.45-12.30    Activitats 
12.30-15.30   Dinar i migdiada 
15.30-16.30   Activitats  
16.30             Recollida dels nens/es 
 
Per ampliar informació trobareu la presentació completa del Casal de juliol al blog de l’AFA 
(http://afabailen.wordpress.com).  
 
Així mateix, el dijous 6 de maig a les 17 hores realitzarem la reunió informativa sobre el 
casal al menjador de l’escola on podreu resoldre tots els dubtes que tingueu.  
 
Si us plau, ompliu el petit qüestionari que adjuntem marcant amb una X si portareu el 
vostre/a fill/a al Casal de juliol indicant quines setmanes i lliureu-lo a la bústia de l’AFA 
abans del 14 de maig. 
 
El pagament el podreu realitzar mitjançant una transferència bancària al nº de compte 0030 
2002 12 0001499271 (Banc Banesto) indicant el nom del vostre/a fill/a o bé en efectiu a 
l’Abigail abans del 4 de juny.   
 
No dubteu en consultar-nos. Estem a la vostra disposició! 
 
  
        EDUCAND 
        Cooperativa de Serveis Educatius 

 
 

CASAL JULIOL  
28 de juny a 30 de juliol 



FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

CSí, apuntarem el nostre fill/a al Casal de juliol les setmanes següents:  
 

Cdel 28 de juny al 2 de juliol 

Cdel 5 al 9 de juliol 

Cdel 12 al 16 de juliol 

Cdel 19 al 23 de juliol 

Cdel 26 al 30 de juliol 
 
 
En horari de:  
 

C9 a 12.30 hores 

C9 a 16.30 hores 
 
 

CNecessitarem el servei d’acollida matinal (de 8 a 9 hores) durant les setmanes indicades 
 
 
NOM I COGNOMS DEL VOSTRE 
FILL/A____________________________________________________ 
 
ALTRES OBSERVACIONS   ___________________________________________  
 
 
Recordeu entregar aquest full lliurant-lo a la bústia de l’AFA! La data màxima d’entrega és el 
14 de maig.  


