
 

CASAL D’ESTIU L’ARENY 2015 

“EL GRAN JOC DE L’ESTIU” 

  

Benvolgudes famílies,  

  

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que ja estem preparant el Casal d’Estiu de L’Areny 2015.  

El curs passat el casal va complir 20 anys i ho vàrem festejar amb un gran casal. Aquest any el nostre objectiu és treballar 

amb la mateixa il·lusió de sempre per continuar fent el que possiblement és el millor casal de Cornellà. 

 

El tema principal del casal o centre d’interès, al voltant del qual s’organitzaran totes les activitats del casal, serà “EL GRAN 

JOC DE L’ESTIU ”. Cada setmana girarà entorn a un tipus de joc diferent (jocs de coneixement, confiança i cooperació, 

jocs tradicionals, jocs multicultural, jocs integradors, jocs esportius, jocs no competitius...) 

 

El casal començarà el 22 de juny i acabarà el 31 de juliol. Són 6 setmanes de casal. Podeu inscriure els vostres 

fills/es per setmanes (1, 2, 3, 4, 5 o 6 setmanes) 
  

L’horari és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. Cada setmana hi haurà dues sortides (la piscina del PELL, el 

Tibidabo, l’Illa Fantasia, el Happy Parc, el Canal Olímpic...) I al llarg del casal realitzarem dues sortides de dia complert 

en divendres, de 9:00 a 17:00. No us preocupeu ja que us ho recordarem durant el casal. 

 

El casal compta amb 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.  
  

També hi ha servei de casal de tarda. Aquest serà de dilluns a divendres de 16:30 a 17:30 i podeu triar entre aquestes 

opcions:  

Fixes, de 16:30 a 17:00 per 8€ per setmana  Eventuals, de 16:30 a 17:00 per 2€ al dia  

Fixes, de 16:30 a 17:30 per 15€ per setmana  Eventuals, de 16:30 a 17:30 per 3,5€ al dia 

 

I aquest any també sortegem una plaça de casal  A l’hora d’inscriure els vostres fills/es podreu comprar una butlleta 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!  

 

També podeu inscriure els vostres fills/es a les colònies. Aquestes seran entre el 29 de juny i l’1 de juliol, ambdós 

inclosos, i tindran lloc a “Can Vilalta” a Moià. Podeu visitar la seva pàgina web: www.canvilalta.com 
Podeu consultar el preu de les colònies i condicions al full de preus. 

 
 

 

INSCRIPCIONS AL CASAL I COLÒNIES 

  

Les dates per dur a terme la inscripció són:  

  

• El 19, 20, 24, 25, 26 i 27de març 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  

  

 

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.  

http://www.canvilalta.com/

