
                                     
 

Apreciades mares i pares ,  

Recordar-vos que les activitats extraescolars acabaran el 21 de juny de 2017. 

Com ja sabeu a partir del 6 de juny (inclòs) l’horari de l’escola es modifica i els nens pleguen a 
les 13h i el servei de menjador funciona de les 13h fins a les 15.30h. 

“Àmbit escola” entenem, que per a molts de vosaltres  és molt complicat avançar l’hora de 
recollida dels nens i nenes i el que farem es acollir els nens i nenes que tinguin extraescolars al 
“CASALET DE JUNY” que voldrà dir que, estaran amb els nostres monitors de 15.30h a 16.30h 
dintre d’un espai lliure i controlat de joc, i a les 16.30h començaran l’activitat extraescolar 
corresponent com durant tot el curs fins a les 18h, sense cap cost afegit. 

També us volem fer saber que totes les mares i pares de l’escola podeu gaudir del servei del 
CASALET DE JUNY. 

CASALET JUNY 2017 

L’empresa Àmbit Escola S.L. us ofereix el casalet de juny que és un servei de canguratge de 
15.30h a 16.30h per al període de jornada intensiva que es realitzarà a l’escola del 6 al 21 de 
juny de 2017.  
Les nenes i nens que es quedin al casalet els recolliran els monitors d’Àmbit escola del servei 
de menjador i  sortiran a les 16.30h. El preu del servei per a tots els dies (del 6 al 21 de juny) 
serà de 12.50€, que es cobraran a final de mes pel banc. Aquest servei també es podrà 
utilitzar en dies esporàdics i tindran un preu de 3€ diaris, i es pagaran en metàl·lic quan es 
recullin els nens. 
Per els que estigueu fent extraescolars el servei del casalet tindrà un cost de 6€ com a cost 
total dels dies que no tingueu extraescolars.   
 
A emplenar per a les persones que no tinguem les vostres dades bancàries per a fer el 
cobrament del casalet. 
Nom del pagador ................................................................. DNI........................................... 

Telèfon de contacte ........................................................... 

 

Podeu entregar aquest full al servei de menjador al matí. 

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a administracio@ambitescola.cat. 
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