Aspectes a tenir en compte

Calendari inscripcions

Preus

Del 15 al 28 de maig: preinscripcions per

Segons les ordenances municipals, el preu serà:

Es donaran els infants a les persones indicades
internet a www.palafolls.cat
De l’1 al 2 de juny: rebreu un correu electrònic
on es confirmarà o no la plaça al casal (l’ordre
d’inscripció no afecta a estar admès o no).
Si heu estat admesos, tindreu adjuntat
en el correu electrònic el full de
pagament i les autoritzacions que

Horari

Preu

Els nens i les nenes de primària que hagin de

Juliol mati
Juliol tarda
Juliol matí i tarda
Agost matí
Agost tarda
Agost matí i tarda
Juliol i Agost Matí
Juliol i Agost Tarda
Juliol i Agost mati i tarda

86.4€
81€
151.2€
86.4€
81€
151.2€
151.2€
140.4€
280.8€

marxar sols necessitaran que el pare/mare o

hauran de signar els pares/mares o
Caldrà realitzar un pagament de 5€ els alumnes que
assisteixin a l’excursió mensual per tal de finançar‐la.

tutors/es legals.
Del 6 a l’11 de Juny: Matriculació. Haureu
d’enviar

per

correu

(plf.casalestiu@palafolls.cat)

electrònic
el

rebut

del

pagament i les autoritzacions signades.
Dijous 28 de juny: A les 17h reunió informativa
al gimnàs de l’escola Mas Prats.

en les autoritzacions de la matrícula.

tutor/a legal signin l’autorització corresponent.
Només es podrà realitzar una inscripció per
infant, en cas de voler modificar la inscripció ja
presentada us haureu de posar en contacte amb
l’àrea d’educació de Palafolls a mitjançant
correu electrònic: plf.casalestiu@palafolls.cat
La inscripció no es considerarà formalitzada fins
que es presenti el comprovant d’ingrés i les
autoritzacions. Teniu del 6 a l’11 de juny per

El servei de menjador i el servei d’acollida del
casal d’estiu municipal el realitzarà l’empresa:
Insigne Gestió Integral, S.L.
Tel. de contacte 689 095 303

presentar els papers.
En cas que vulgueu anul∙lar la inscripció
preguem que aviseu, per tal que un altre infant
gaudeixi del servei.
Per més informació o dubtes, trucar a:
‐

937666060: els matins

‐

937620043 ext 0320: tardes de dilluns,
dimarts i dijous

Presentació
Com cada any, l’ajuntament de Palafolls
organitza el casal d’estiu municipal. El casal
d’estiu ofereix la possibilitat als infants de
passar‐ho bé durant les vacances escolars
realitzant activitats de lleure de dilluns a
divendres, en el seu entorn habitual, proper i
quotidià,

amb

activitats

engrescadores,

descobrint així el seu poble, fruit de tot allò que
els envolta i que sovint no coneixen prou.
Lloc: Escola Mas Prats.
Destinataris: nens i nenes que estiguin cursant
p3 fins a 6è durant el curs escolar 2016‐2017.
Duració: de l’1 de Juliol al 31 d’agost.
1r torn: 01/07/17–31/07/17 (ambdós inclosos)
2n torn: 01/08/17–31/08/17 (ambdós inclosos)
Els dies 15 i 25 d’agost són festius, per tant, no
hi haurà casal.
Disponibilitat:
Horari de matí: de 9 a 13h
Horari de tarda: de 16 a 19h (en cas de
ser menys d’11 infants no es realitzaria
el torn de tarda)

