
Tardes esporàdiques
Per a les nenes i nens inscrits el matí que es vulguin quedar a la tarda un 
dia esporàdic, el preu és de 6€. 

Inscripció Casal. Dates i lloc: 
• 23, 24, 25 i 31 de maig i 1 de juny, de 9 a 10h al menjador de 

l’escola. Per als nens i nenes de l’escola.
• 23, 24 i 25 de maig, de 16:45 a 17:30 al despatx de l’AMPA. Obert a 

tothom.
• Fora de les dates indicades es podrà formalitzar la inscripció enviant 

un correu a: administracio@ambitescola.cat o a les  
oficines d’Àmbit Escola (Via Augusta, 43, Local 1).  
Horari de dilluns a divendres de 9.30h a 12h i de 15.30h a 17h. 

Cal portar:
• Full d’inscripció 
• Fitxa mèdica degudament emplenada + Fulls autoritzacions
• Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
• Fotocòpia llibre de vacunacions
• 1 Foto de carnet 
• Diners pel pagament. El cost del casal s’ha de pagar al moment 

de fer la inscripció, el preu del menjador s’ha de pagar abans de 
començar el casal.

Reunió informativa 
Dimarts 16 de maig al gimnàs de l’escola a les 17h
Hi haurà cangur gratuït per la reunió. 
Per a sol·licitar el cangur heu d’enviar un correu a: 
administracio@ambitescola.cat o trucar al 671 248 362 de 9,30 a 12h.

La resta d’informació i documentació la podeu trobar a la web de l’AMPA i 
d’Àmbit escola www.ambitescola.cat

Gràcies per la vostra atenció i fins aviat.

CASAL
D’ESTIU 2017

ESCOLA JUNGFRAU

CASAL
D’ESTIU 2017

DEL 22 DE JUNY  
A L’11 D’AGOST
PER A INFANTS DE 5 A 12 ANYS

REUNIÓ INFORMATIVA
DIMARTS 16 DE MAIG A LES 17H  

AL MENJADOR DE L’ESCOLA

INSCRIPCIONS 10% DESCOMPTE:
23, 24, 25, 31 DE MAIG  
i 1 DE JUNY DE 9 A 10H 
AL MENJADOR DE L’ESCOLA 
i 23,24 i 25 DE MAIG DE 16,45-17,30H 
AL DESPATX DE L’AMPA
inscripcions fora de dates: 
administracio@ambitescola.cat

	  



L’AMPA de l’Escola Jungfrau juntament amb ÀMBIT ESCOLA
organitza els casals d’estiu que es faran del 22 de juny a l’11 d’agost de 
2017 oberts a tots els nens i nenes de P5 a 6è.

1a setmana: dies 22 i 23 de juny 
• Campus Lúdic (lloc: Escola Artur Martorell)

2a setmana: del 26 al 30 de juny
3a setmana: del 3 al 7 de juliol 
4a setmana: del 10 al 14 de juliol 
5a setmana: del 17 al 21 de juliol
6a setmana: del 24 al 28 de juliol

• Campus de Dansa / lúdic 
• Campus Multiesportiu / lúdic

7a setmana: del 31 de juliol al 4 d’agost
• Taller d’arts plàstiques (lloc: Escola Artur Martorell)

8a setmana: del 7 a l’11 d’agost
• Taller d’arts escèniques (lloc: Escola Artur Martorell)

La programació de tots els campus i casals inclouen:
• 1 matí d’activitats nàutiques a la platja de Badalona i 1 matí a les 

piscines de Can Zam. Per realitzar aquestes activitats serà imprescin-
dible dur la samarreta del casal que es podrà adquirir en el moment 
de formalitzar la inscripció al preu de 2 euros.

• De 9,30 a 11,30h: es realitzaran els campus multiesport i dansa.
• D’11,30 a 14h: es realitzaran activitats lúdiques ( jocs de grup, tallers, 

gimcanes...)
• De 15 a 17h: es realitzaran tallers

Les programacions de cada casal les podreu trobar: www.ambitescola.cat

Horaris:

Matí: de 9 a 14h. També està inclòs el divendres de 15h a 17h (no inclou 
menjador).
Menjador: de 14h a 15h 
Tarda: de 15 a 17h.

Serveis
Acollida matinal: de 7,45 a 9h · 1,50 € per dia.
Preu servei de menjador de 14h a 15h:  5,10 € per als fixes. 
 6,25 € per als esporàdics. 

Preus excepte robòtica
 Matí Matí i tarda
Primera setmana (2 dies): 30€ 40€
1 setmana completa 71,5€  89,5€
2 setmanes completes: 139€ 175€
3 setmanes completes 202,5€ 256,5€
4 setmanes completes 262€ 334€
5 setmanes completes: 317,5€ 407,5€
6 setmanes completes: 369€ 477€
7 setmanes completes:  416,5€ 542€
 
Si feu la inscripció en les dates indicades farem un descompte 
aproximat del 10%. La inscripció de germans tindrà un descompte 
addicional del 5%. No aplicable al servei de menjador, servei d’acollida 
matinal i samarreta.

Dies esporàdics
 Matí Matí i tarda
1 dia 20€ 24€
1 dia d’activitat nàutica  24€  28€


