
 

 
 

Casal de setembre 2016 
 

 

ÀMBIT ESCOLA amb el suport de 

• L’AMPA de l’escola ARTUR MARTORELL 

• L’AMPA de l’escola BUFALÀ  

• L’AMPA de l’escola GITANJALI 

• L’AMPA de l’escola JUNGFRAU  

• L’AMPA de l’escola LES CIÈNCIES 

• L’AMPA de l’escola LOLA ANGLADA  
 

organitza un casal de setembre que es realitzarà  l’escola Artur Martorell de Badalona, el 

casal està obert a tots els nens i les nenes de 3 a 12 anys de Badalona. 

 

El casal està dividit en dos grups (Casal de petits i casal de grans) i realitzaran activitats diferents.  

El casal de petits acollirà per nens i nenes de P3 a 1r.  

El Casal de grans acollirà nenes i nens de 1r a 6è de primària.  

El nens i nenes de 1r podran escollir entre un casal i l’altre. 

Els planings  d’activitats dels casals estaran a la vostra disposició a la web d’AMBIT 

ESCOLA http://ambitescola.cat/ae/  
 

Setmanes 
29 agost 30 31 1 setembre 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
 

Preus casal Matí Tot el dia (menjador 

no inclòs) 

1 setmana 55 65 

2 setmanes 110 130 

Dia esporàdic 20€ 24€ 

 

Horaris del casal : 
 

 Matí de 9 a 14h  

 Tarda de 15 a 17h 

 Cangur de matí de 7’45h a 9 h: 1’50 € per dia. 

 Servei de menjador de 13h a 15h: 5’10€ pels fixes. / 6.25€ pels esporàdics. 

 

Els fulls d’inscripció i documentació la podeu trobar a la nostra Pàgina 

WEB. 

 

Inscripció del Casal  
La inscripció del casal es farà per correu electrònic enviant el full d’inscripció a 

casals@ambitescola.cat.  

Si no podeu escanejar el full d’inscripció ens podeu enviar un correu amb les vostres dades i les del 

nen o la nena, i les vostres dades bancàries en el cas que noles tinguem a la base de dades 

d’ÀMBIT ESCOLA. 

Les diferents autoritzacions ( drets d’imatge, sortides, médiques...)   es farà arribar el primer dia 

de casal a la coordinadora del casal. ( si les heu entregat en el casal d’estiu, no caldrà tornar a fer) 

 

Pagament del casal 
Es girarà el cobrament abans de començar el Casal. 

 

 
   PER FER CONSULTES  : 

 
     casals@ambitescola.cat 

http://ambitescola.cat/ae/
mailto:casals@ambitescola.cat

