


Casal gestionat per l’Àpat1998 S.L.
Serveis:



Acollida matinal de 8h a 9h:
Menjador de 13 h a 15h:

2.05€ al dia
6.10€ fixes
7.25€ esporàdics

Què cal portar per a la inscripció?








Dates del casal:






1a setmana:
2a setmana:
3a setmana:
4a setmana:
5a setmana:

Per als nens i nenes de l’escola Jungfrau: 24, 25 i 26 de maig; de 9 a 10h
al menjador de l’escola, de 16,30 a 18h al despatx de l’AMPA.
Per als nens i nenes que NO són de l’escola Jungfrau: 31 de maig, 1 i 2 de
juny; de 9 a 10h al menjador de l’escola Jungfrau, de 16,30 a 18h al
despatx de l’AMPA.

27 DE JUNY A L’1 DE JULIOL
4 AL 8 DE JULIOL
11 AL 15 DE JULIOL
18 AL 22 DE JULIOL
25 AL 29 DE JULIOL

Full d’inscripció
Fitxa mèdica
Autoritzacions
Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
Fotocòpia del carnet de vacunes
1 fotografia de carnet
Import de la matrícula. L’import del casal s’ha de fer efectiu al
moment de fer la inscripció.

Tant el full d’inscripció com la fitxa mèdica i l’autorització us la proporcionarem
el dia de la reunió i el de la inscripció.
Preus:






matí

-10%* m/t

-10%*

69€
133€
194€
248€
299€

62€
119€
174€
223€
269€

72€
140€
205€
263€
320€

Reunió informativa:
1 setmana completa:
2 setmanes completes:
3 setmanes completes:
4 setmanes completes:
5 setmanes completes:

80€
156€
228€
293€
356€

*si feu la inscripció dins les dates previstes (del 30 de maig al 3 de juny) se us
aplicarà un 10% de descompte aproximat, en el preu de la matrícula
Inscripcions:
Dates i lloc:

La reunió informativa del casal de petits es farà el dia 12 de maig a l’escola
Jungfrau, a les 16.30 hores.
Per a qualsevol informació que necessiteu podeu trucar al telèfon 606 68 05 78
o bé escriure un correu a apat1998@hotmail.es

La programació de les diferents activitats estarà disponible al web de l’escola.
També us la podem facilitar a la secretaria de Menjador de l’escola.

CASAL D’ESTIU DE PETITS
JUNGFRAU 2016

