
          
  

CASAL D’ESTIU 2020 

PROMOU:  AMPA ARTUR MARTORELL 
ORGANITZA: ÀMBIT ESCOLA 
 
Dates: del 22 de juny al 7 d’agost 
 Casal Infantil: de 3 a 6 anys  
 Campus de grans: de 6 a 12 anys  

 Campus Multiesportiu / Lúdic 
 Campus Dansa / Lúdic 
 Campus Karate/Lúdic (Escola Lola Anglada Badalona) 

 
1a setmana: del 22 al 26 de juny 
2a setmana: del 29 de juny al 3 de juliol 
3a setmana: del 6 al 10 de juliol 
4a setmana: del 13 al 17 de juliol  
5a setmana: del 20 al 24 de juliol 
6a setmana: del 27 al 31 de juliol 
 
7a setmana: del 3 al 7 d’agost 

 Casal Lúdic/Artístic (Escola Artur Martorell) 
 

La programació de tots els campus i casals la podeu veure a la nostra 
pàgina web: www.ambitescola.cat  

 
 
Horaris: 
 
Matí: de 9 a 14h  i els divendres de 15 a 17h (no inclou menjador). 
Menjador: de 14 a 15h  
Tarda: de 15 a 17h. 
 
 
Serveis 
 
Acollida matinal: de 7:45h a 9h    1,50 € per dia. 
Preu servei de menjador de 14 a 15h:  6€ pels fixes  

7,50 € pels esporàdics 



Preus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si feu la inscripció abans del 10 de juny farem un descompte aproximat del 10%. 
NOMÉS S’APLICARÀ EL DESCOMPTE A LES SETMANES CONTRACTADES DINS 
D’AQUEST PERÍODE D’INSCRIPCIÓ. La inscripció de germans, tindrà un descompte 
addicional del 5%. No aplicable al servei de menjador, servei d’acollida matinal i 
la samarreta.  
 
Dies esporàdics 
 

 Matí Matí i tarda tarda 
1 dia 20,50€ 25,50€ 6€ 

 
 
Activitats opcionals 
 

 Nit a l’escola: Divendres 24 de juliol des de les 20h del vespre  fins 
dissabte 25 de juliol a les 12h del migdia, farem jocs nocturns de 
misteri, explicarem històries i recordarem les anècdotes del casal 
abans de dormir...  el preu de l’activitat és de 20€ (inclou sopar i 
esmorzar). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripcions  : 
 Inscripció on-line: Les inscripcions es podran realitzar a través de la nostra 

pàgina web:  www.ambitescola.cat, a l’ apartat d’INFOPARES . Les 
inscripcions realitzades fins el 10 de juny tindran el 10% de descompte + el  
5% per germans.  La documentació* s’haurà d’entregar  via e-mail a:  
administracio@ambitescola.cat . 
A partir de  l’1 de juny es podrà continuar fent la inscripció  
de forma on-line. 
 

Cal enviar: 
 Full d’inscripció  
 Fitxa mèdica degudament omplerta + Fulls autoritzacions 
 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social 
 Fotocòpia llibre de vacunacions 
 1 Foto de carnet  
  

 
La resta d’informació i documentació la podeu trobar a la web  d’Àmbit escola 
www.ambitescola.cat 
 
 
 
 
Gràcies per la vostra atenció i fins aviat. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Nota: Des d’Àmbit Escola volem fer saber a les famílies que en tot moment 
seguirem les normes i indicacions que determini el Departament de Salut i el 
Departament d’Ensenyament per garantir la seguretat dels nostres infants. 

 

 Matí Matí i tarda 
1 setmana completa 73,95€       93,33€ 
2 setmanes completes: 143,76€ 181,43€ 
3 setmanes completes 209,43€ 264,31€ 
4 setmanes completes 270,95€ 341,96€ 
5 setmanes completes: 328,34€ 414,39€ 
6 setmanes completes: 381,58€ 481,58€ 
7 setmanes complertes:  430,68€ 543,55€ 


