
 

 

 

Casal de Nadal  2012-13 
 

L’Associació de  Mares i Pares de l'Escola Jungfrau us informa que s'organitza a l’escola el casal 
obert a tots els nens i les nenes de 3 a 12 anys de Badalona. 
 
El casal de petits acollirà nens i nenes de P3 a 1r. Gestiona ÀPAT 1998 S.L. 
 
El Casal de grans acollirà nenes i nens de 1r a 6è de primària. Gestiona Àmbit Escola S.L. 
 
Els calendaris d’activitats dels casals estaran a la vostra disposició a la web de l’AMPA 
(http://www.escolajungfrau.net/ampa/conjunto.htm) de l’escola. 
 
Els nens i nenes de 1r podran escollir entre un casal i l’altre. 

 

Horaris del casal : 
 

• Matí de 9 a 13h  
• Tarda de 15 a 17h 

 
Serveis: 
 

• Cangur de matí de 8h a 9 h: 2’05 € per dia. 
• Servei de menjador de 13h a 15h: 6€ pels fixes. / 7.25€ pels esporàdics. 

 
Inscripció Casal de petits i Casal de grans 
Els fulls d’inscripció els podreu recollir quan l’ aneu a fer. 
 

 
 

 
 

    

Casal de petits Casals de grans 

Setmanes  Matí Matí i 
tarda 

Setmanes  Matí Matí i 
tarda 

Dies 27,28 i 31 de desembre i 
2,3 i 4 de gener 

67€ 86€ Dies 27,28 i 31 de desembre i 
2,3 i 4 de gener 

70€ 90€ 

Dies esporàdics       1 dia 14€ 17€ Dies esporàdics      1 dia 15€ 18€ 

Les dates per a fer la inscripció són: 
• 12 de desembre : obert a les nenes i nens de 

l’escola. 
• 13 de desembre : obert a tothom. 

 
Horari: 

• 09:00-10:00h al menjador de l’escola. 
• 16:30-18:30h a l’AMPA 

(Entrada per la porta de l’AMPA, Carrer Agustí 
Montal). 

 
Documents: 

• Foto mida carnet. 
• Fotocòpia targeta sanitària. 
• Fotocòpia llibre vacunacions. 
Si ja heu entregat aquesta documentació per les 
extraescolars no cal que ho torneu a entregar. 

 
 
 
 

TELÈFONS DE CONSULTA: 
 

• Casal de petits: 606680578 (Montse) 
 
• Casals de grans: 607312970 (Josep) 


