CASAL D’ESTIU
2022
Escola
Alexandre Galí

Inscripcions al casal
del 23 d’abril al 22 de juny
https://aeciutatvella.tpvescola.com/
El pagament es farà efectiu a la mateixa
plataforma d’inscripció
Presencialment:
A l’oﬁcina, carrer Carretes, 29 local
de dilluns a divendres de 10 a 17h
A l’escola Alexandre Galí dimarts de 8:30-10:00
dijous de 16:30-18:00

Del 27 de juny
al 29 de juliol i
del 29 d’agost al 2
de setembre
Per a infants nascuts
del 2010 al 2018
ambdós inclosos

Contacte:
estiu.alexandregali@gmail.com
mòbil:
644 007 157- Gemma
658 94 68 88 - Jordi
ﬁx: 93 302 28 77

Sol·licitud de beques
Es podran sol·licitar els ajuts pel casal d’estiu
del 23 d’abril al 23 de maig, per internet o
presencialment en horaris d’atenció per a la
inscripció.
Poseu-vos en contacte amb el coordinador per a
obtenir el codi del casal i el número de l’infant

Reunions informatives
Presentació del casal i d’ajuts econòmics:
Dimecres 6 d’abril a les 16:30 a l’escola
Alexandre Galí.
Dijous 19 de maig a les 16:30 a l’escola Alexandre
Galí.

www.aeciutatvella.cat

Reunió del casal:
Dijous 9 de juny a les 16h30 a l’escola Alexandre
Galí

Torns
1r torn

27 de juny al 1 de juliol

2n torn

4 al 8 de juliol

3r torn

11 al 15 de juliol

4t torn

18 al 22 de juliol

5è torn

25 al 29 de juliol

6è torn

29 d’agost al 2 de setembre

Preus setmanals
M - Matí (9h a 13h)
MD - Matí i dinar (9h a 15h)
MTD - Matí, tarda i dinar (9h a 17h)
Servei d’acollida setmanal
Acollida puntual

65€
100€
115€
12€
3€

Descomptes
Setmanes en
MTD
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes

2n germà i resta de
germans en MTD
115€
230€
342€
455€
568€
680€

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes

115€
228€
340€
450€
560€
670€

Colònies del 18 al 20 de Juliol
(De 3r de primària a 2n d’ESO)
- Sortides setmanals
- Centre d’interès i descoberta de l’entorn
- Activitats de lleure, jocs psicomotrius i
esportius, jocs de natura i tallers
- Sortides de barri i a la platja
Més info a: www.aeciutatvella.cat/casals-i-campus

