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CASAL D’ESTIU 2019 

ESCOLA MONTSERRATINA 
 

TEMÀTICA:  LA NAU DEL JOC  I DE L’ESPORT 

DATES:  Del 1 de juliol al 2 d’agost   (5 setmanes) 

HORARIS:   Casal: De 9h a 14h./  De 9 a 15h. / De 9 a 17h 

  Acollida Matí de 8h a 9h. Gratuïta. 

ACTIVITATS:  Activitats de Lleure i  Esport.  

  Tallers manuals relacionats amb la temàtica del   

casal. 

  Sortides pel municipi. 

Excursions amb autocar setmanals. (Sortida tot el 

dia 9 a 16.30). 

 Piscina un cop per setmana. (excepte la setmana  

de 29 de juliol al 2 d’agost). 

 

PREUS:  

PREUS X SETMANA 

  

 

Inscripcions  
Abans del 7 de juny 

Inscripcions  
després del 7 de juny 

Casal 
de 9h a 14h 64 € 69 € 

Menjador  
 de 14h a 15h 

No inclou picnic d’excursió 
29 € 

Tarda      
de 15 a 17h 16 € 

Acollida de 8 a 9h:  Gratuïta 
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Descomptes: 

10 % de descompte per germà. Aplicable en el preu del casal de matí. 

 5% de descompte per inscripció de 4 o mes setmanes. Aplicable en el preu del casal de matí. 

 DESCOMPTES NO ACUMULABLES 

 

Inclou: Activitats, Sortides, Samarreta del casal i assegurança accidents.   

 

INSCRIPCIONS : WWW.PAIDO.ORG  (A partir del 7 de maig) 

 

Organització 

Per recollir als infants cal estar al llistat de persones autoritzades. En cas de no ser-hi, cal 
comunicar qui recollirà al nen/a la Coordinadora, indicant nom i DNI. 

Els alumnes que marxin sols hauran de portar l’autorització corresponent. 

Les ampliacions del Casal s’hauran de comunicar abans del dimecres de la setmana 
anterior. 

L’organització per necessitats tècniques i /o climàtiques, pot modificar les activitats, o els 
recorreguts de les mateixes. Sempre que sigui possible s’avisarà amb prou temps. 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al següent número de telèfon  936378538 o  
al mail casaldestiu@paido.org 

http://www.paido.org/

