
 

 

L’escola organitza un Casal d’Estiu dirigit a tots els alumnes de l’escola. Es tracta d’una activitat lúdica per aprofitar 

les vacances de forma divertida. Ens banyarem, farem tallers, gimcanes i un munt d'activitats per gaudir al màxim de 

l'estiu! 

El Casal d’Estiu es realitzarà del 23 de juny al 28 de juliol, ambdós inclosos: 

Horari de matí de 9h a 14h (sense menjador) - 58€ cada setmana 

Matí + Menjador: 9h a 16h - 94€ cada setmana 

Setmana 1: del 23  al 30 de juny  (6 dies 70€ - 113€ amb menjador) 

Setmana 2: del 3 al 7 de Juliol 

Setmana 3: del 10 al 14 de Juliol 

Setmana 4: del 17 al 21 de Juliol 

Setmana 5: del 24 al 28 de Juliol 

Casal d’estiu sencer, del 23 de juny al 28 de juliol 283€ (+177€ de menjador). 

Servei d’acollida matinal de 7:30h a 9h.  

Servei d’acollida a la tarda de 16h a 17h, si s’arriba a un grup mínim de nombre d’inscrits. 

L’entrada al Casal d’Estiu es farà de 9h a 10h per la porta principal (Avda. Sant Iscle, 6). A les 14h es realitzarà la 

sortida. 

Les activitats es realitzaran a l’escola i sortides pel poble i l’entorn proper. També es realitzaran sortides de tot el dia 

que es concretaran més endavant. 

Es faran grups reduïts, distribuïts per edats. 

Activitats que es realitzaran: 

- Jocs d’aigua/piscina  

- Tallers, manualitats, cuina... 

- Gimcanes 

- Sortides per l’entorn proper 

- Jocs de taula 

- Activitats esportives 

- ... 

Més endavant es concretarà l’horari de les diverses activitats i sortides, diferents segons les edats i grups. 

Per formalitzar la inscripció al Casal d’estiu, cal omplir i signar la butlleta adjunta i l’autorització i lliurar-la a la 

recepció de l’escola abans del 31 de maig. Es pot escanejar o fotografiar i enviar-la per correu a 

info@cmontserrat.cat. A la recepció hi haurà còpies de l’autorització en blanc a la vostra disposició. 

El rebut del Casal d’Estiu es passarà el 22 de juny. 

En el cas de germans, s’aplicarà un descompte del 3% al preu del Casal a partir del 2n germà. 
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L’alumne/a _______________________________________ de _________ curs, s’inscriu al Casal d’estiu: 

Opció de matí sense menjador, de 9h a 14h: 

Tot el Casal d’Estiu, del 23 de juny al 29 de juliol (283€) 

Setmana 1: 23 al 30 de juny  (6 dies 70€) 

Setmana 2: del 3 al 7 de Juliol (58€) 

Setmana 3: del 10 al 14 de Juliol (58€) 

Setmana 4: del 17 al 21 de Juliol (58€) 

Setmana 5: del 24 al 28 de Juliol (58€) 

Opció de matí + servei de menjador, de 9h a 16h: 

Tot el Casal d’Estiu, del 23 de juny al 29 de juliol (283+177€=460€) 

Setmana 1: 23 al 30 de juny  (6 dies 113€) 

Setmana 2: del 3 al 7 de Juliol (94€) 

Setmana 3: del 10 al 14 de Juliol (94€) 

Setmana 4: del 17 al 21 de Juliol (94€) 

Setmana 5: del 24 al 28 de Juliol (94€) 

Servei de canguratge: 

Servei de canguratge matinal de 7:30h a 9h (48€) 

Servei de canguratge de tarda a concretar 

Altres:_____________________________________________ 

 

AUTORITZACIÓ 

En/na________________________________________________ amb DNI______________________ com  a 

pare/mare/tutor de l’alumne/a ____________________________________________________ de __________ curs 

l’autoritzo a assistir al Casal d’Estiu 2023 que organitza el Col·legi Montserrat i faig extensiva aquesta autorització a 

totes les decisions que calgui prendre. 

Signatura: 

 

Cerdanyola del Vallès, a ______ de __________________ de 2023 


