Tardes esporàdiques
Per a les nenes i nens inscrits el matí que es vulguin quedar a la tarda un dia
esporàdic, el preu és de 6€.
Inscripció Casal Dates i lloc:
 24, 25 i 26 de maig , de 9 a 10h al menjador de l’escola Jungfrau i de 16,30 a
18h al despatx de l’AMPA (entrada pel carrer Agustí Montalt) pels
nens/es de l’escola.
 31 de maig, 1 i 2 de juny, de 9 a 10h al menjador de l’escola Jungfrau i de 16,30
a 18h al despatx de l’AMPA (entrada pel carrer Agustí Montalt), obert a tothom.
Cal portar:
 Full d’inscripció
 Fitxa mèdica degudament omplerta + Fulls autoritzacions
 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
 Fotocòpia llibre de vacunacions
 1 Foto de carnet
 Diners pel pagament. El cost del casal s’ha de pagar al moment de fer la
inscripció, el preu del menjador s’ha de pagar abans de començar el casal.
Reunió informativa
Dijous 12 de maig al menjador de l’escola.
16.45 h reunió casals de grans
Hi haurà cangur gratuït per aquestes reunions.
Per a sol·licitar el cangur heu d’enviar un correu a:
administracio@ambitescola.cat o trucar al 671 248 362 de 9,30 a 12h.
La resta d’informació i documentació la podeu trobar a la web de l’AMPA i d’Àmbit
escola www.ambitescola.cat
Gràcies per la vostra atenció i fins aviat.

www.ambitescola.cat

L’AMPA de l’Escola Jungfrau juntament amb AMBIT ESCOLA
organitza els casals d’estiu que es faran a del 22 de juny al 5 d’agost de
2016 oberts a tots els nens i nenes de P5 a 1r.
Els Casals estaran dividits en cinc campus diferents, amb programacions
pròpies:
1a setmana : 1a setmana: 22 i 23 de juny


Campus Lúdic ( lloc: Escola Artur Martorell)

2a setmana: del 27 de juny al 1 de juliol
3a setmana: del 4 al 8 de juliol
4a setmana: del 11 al 15 de juliol
5a setmana: del 18 al 22 de juliol





Campus de Bàsquet. (lloc: Escola Jungfrau)
Campus de Dansa.(Referent.Alba Rodriguez-lloc: Escola Jungfrau)
Campus de Fútbol sala. ( lloc: Escola Jungfrau)
Campus Multiesport lloc: Escola Artur Martorell)

6a setmana: del 25 al 29 de juliol
 Taller d’arts escèniques (Refgerent Rosa Gamis-lloc: Escola Artur
Martorell)
7a setmana: del 1 al 5 d’agost
 Taller d’arts plàstiques (lloc: Escola Artur Martorell)
La programació de tots els campus i casals inclouen
 1 mati d’activitats nàutiques a la platja de Badalona i 1 matí de
senderisme i ciclisme per la Serralada de Marina. Per realitzar
aquestes activitats serà imprescindible dur la samarreta del casal
que es podrà adquirir en el moment de formalitzar la inscripció al
preu de 2 euros.
Les programacions de cada casal les podreu trobar: www.ambitescola.cat.

Horaris:
Matí: de 9 a 14h. També està inclòs el divendres de 15h a 17h (no inclou
menjador).
Menjador: de 14h a 15h / Tarda: de 15 a 17h.

Serveis
Acollida matinal: de 7,45h a 9h
1,50 € per dia.
Preu servei de menjador de 14h a 15h:
5,10 € pels fixes.
6,25 € pels esporàdics.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preus
Primera setmana (2 dies):
1 setmana completa
2 setmanes completes:
3 setmanes completes
4 setmanes completes
5 setmanes completes:
6 setmanes completes:

Matí
30€
69€
134€
195€
252€
305€
354€

Matí i tarda
40€
87€
170€
249€
324€
395€
462€

Si feu la inscripció en les dates indicades farem un descompte aproximat del 10%.
La inscripció de germans, tindrà un descompte addicional del 5%. No aplicable al
servei de menjador.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Dies esporàdics
Matí
Matí i tarda
1 dia
20
24€
1 dia d’activitat nàutica o de
24€
28€
muntanya

