
 

CASAL D’ESTIU L’ARENY 2014 

“EL CASAL DE LES ARTS” 20è ANNIVERSARI 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Com cada any ens adrecem a vosaltres per informar-vos que ja estem organitzant el Casal d’Estiu de L’Areny. 
 

Aquest any és molt especial perquè celebrem el 20è aniversari del Casal, i la primera cosa que volem fer és agrair-

vos a tots i totes la confiança que heu dipositat en nosaltres durant aquests anys. Sense vosaltres i sense les famílies i 
monitors que han passat pel casal al llarg dels anys això no hauria estat possible. Moltíssimes gràcies! 
 
El tema del casal d’aquest any és “El Casal de les Arts” i, a part dels nostres monitors/es, contarem amb la col·laboració 
d’artistes i professionals que participen en el projecte “Educar per crèixer” de l’Ajuntament de Cornellà. 
 

Com que és el 20è aniversari ens hem proposat arribar a les 220 INSCRIPCIONS al casal. Si ho aconseguim, 

REGALAREM UNA SEGONA SAMARRETA DEL CASAL a tots els nens i nenes inscrits. Amb el vostre ajut 

segur que ho aconseguirem. 
 

SORTEGEM UNA PLAÇA DE CASAL. Sí, heu llegit bé, farem un sorteig i el número guanyador obtindrà una 
plaça pel casal totalment gratuïta. Aquesta no pot ser intercanviada per diners. El preu de la butlleta és de 3€ o 

5€ si us emporteu dues. Podreu comprar-les en el moment de la inscripció o demanant-les a la Ramona a l’AMPA. Molta 
sort! 
 

“GRAN FESTA DEL CASAL A L’ESCOLA” Per celebrar el 20è aniversari del casal el diumenge 11 de maig 

farem una gran festa. Hi haurà jocs, tallers, activitats per tota la família, sorpreses i durem a terme el sorteig de la plaça del 
casal. Esteu tots convidats ja que, com diu la dita, “quants més siguem, més riurem”. Rebreu més informació de la festa al 
llarg del mes d’abril. 

 
A la primera setmana de juny farem una reunió informativa sobre el casal i les colònies per resoldre tots els dubtes que 
pugueu tenir. Mentrestant, si teniu qualsevol dubte o problema, envieu-nos un mail a raconsdelleure@yahoo.es. 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CASAL 
 

 El casal començarà el 23 de juny i acabarà l´1 d’agost. Són 6 setmanes de casal. Podeu triar entre diferents períodes 
de casal (6, 5, 4, 3, 2 o 1 setmana) 

 

 L’horari és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00, excepte els dos divendres que hi ha sortida de dia sencer i l’horari 
de tornada serà les 18:00, sortida al Tibidabo i L’Illa Fantasia, i les 17:00, sortida a la Bassa de Sabadell. Tranquils, 
us ho recordarem al llarg del casal. 

 

 Hi ha servei d’acollida matinal des de les 7:30 fins a les 9:00, i servei de menjador, de 14:00 a 16:30. Per informar-
vos sobre els preus i les condicions heu de parlar amb la Neus del menjador. 

 

 Aquest any també hi haurà servei de casal de tarda. Aquest serà de dilluns a divendres de 16:30 a 17:30 i podeu triar 
entre aquestes dues opcions: 

De 16:30 a 17:00 per 1,5€ al dia 
De 16:30 a 17:30 per 3€ al dia 

 

 
INSCRIPCIONS AL CASAL I COLÒNIES 
 
Les dates per dur a terme la inscripció són: 
 

 El 25 i el 27 de març de 16:30 a 18:30 a l’AMPA de l’escola 

 I l’1 i el 3 d’abril de 16:30 a 18:30 a l’AMPA de l’escola. 
 
La inscripció a les colònies la podreu realitzar en el mateix moment que la del casal demanant-nos un full 
d’inscripció per les colònies. 
 
Què cal portar per realitzar la inscripció? 
 

 Full d’inscripció degudament complimentat 

 Fotocòpia de la targeta sanitària del vostre fill/a 

 50€ de bestreta 
 

 
 


