
PREUS CASAL D’ESTIU L’ARENY I COLÒNIES 2015 
 

CASAL D’ESTIU L’ARENY 
 

El Casal començarà el 22 de juny i acabarà el 31 de juliol. L’horari és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. Us oferim 
diferents durades de casal. 
 

 
 
COLÒNIES D’ESTIU L’ARENY de P3 a 1r d’ESO 
Les colònies es realitzaran 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 
 
El preu de les colònies és 150€ 
 

Tots els nens i nenes que vinguin de colònies i facin casal la setmana del 29 de juny al 3 de juliol tindran un 

descompte de 30€ en el preu del casal. 
 

PAGAMENT 
 

En el moment de fer la inscripció s’haurà de pagar 50€ en concepte de paga i bestreta per nen/a. 
 
A la primera setmana de maig haureu de fer una transferència de 100€ al compte del Banc Sabadell:  

0081-1769-79-0001011803 (IBAN ES47 0081 1769 7900 0101 1803) 
Si feu una o dues setmanes de casal només haureu d’ingressar els diners que faltin fins a completar la quota. 
 
Per efectuar el pagament, us aconsellem que feu una transferència o veniu pagar en metàl·lic a l’AMPA, ja que si aneu 
a l’oficina del Banc Sabadell us cobraran una comissió. 
 
A la primera setmana de juny haureu de fer un segon ingrés al compte fins a abonar la quota total de la modalitat de 
casal que hagueu triat (3, 4, 5, 6 setmanes o casal + colònies) 
 
El pagament de les colònies es pot efectuar directament a l’AMPA en dos terminis. Us donarem la informació amb la 
inscripció de colònies. 
Abans del començament del casal, el 22 de juny, ha d’estar abonat el 100% de la quota del casal i de les colònies. 

Si teniu qualsevol dubte ens podeu enviar un mail a raconsdelleure@yahoo.es i ens posarem en contacte amb 
vosaltres el més aviat possible.  

Grups P3 a 6è 
 

PERIODE CASAL PREU 

Casal 6 setmanes 
Del 22 de junyl 31 
de juliol 

300€ 

Casal 5 setmanes 
Del 22 de juny al 
24 de juliol 

250€ 

Casal 5 setmanes 
Del 29 de juny al 
31 de juliol 

250€ 

Casal 1 setmana 65€ 

Casal 2 setmanes 130€ 

Casal 3 setmanes 175€ 

Casal 4 setmanes 215€ 
 

La setmana del 22 al 26 de juny, 55€ 
La setmana del 13 al 17 de juliol 75€ 

Grup 1r d’ESO 
 

PERIODE CASAL PREU 

Casal 6 setmanes 
Del 23 de juny a l’1 
d’agost 

325€ 

Casal 5 setmanes 
Del 23 de juny al 
25 de juliol 

275€ 

Casal 5 setmanes 
Del 30 de juny a l’1 
d’agost 

275€ 

Casal 1 setmana 75€ 

Casal 2 setmanes 145€ 

Casal 3 setmanes 190€ 

Casal 4 setmanes 230€ 
 

La setmana del 22 al 26 de juny, 65€ 
La setmana del 13 al 17 de juliol 85€ 

RECORDEU!!! 
- A l’hora d’ingressar els diners en el compte poseu casal l’areny i el nom i cognoms del vostre fill/a 

en el concepte. Si són germans/es, poseu casal l’areny gmns i els cognoms. 
- Porteu el resguard del vostre pagament a l’AMPA per tal de que ho puguem adjuntar a la vostra 

inscripció.  O, si feu l’ingrés per internet, podeu enviar-nos la notificació a raconsdelleure@yahoo.es  
- Però, sobretot, no perdeu el resguard i poseu el nom i cognoms dels vostres fills al concepte!!! 
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