Escola Els Costerets
NOTES

• Preus socis AFA aplicable a les families sòcies de l’AFA de qualsevol escola.
Cal enviar el justificant de pagament de la quota de l’AFA d’aquest curs.
• 5% de descompte del preu total en les inscripcions de cada germà.
• 5% de descompte per famílies monoparentals.
• Descomptes no acumulables.
• Nombre de places limitades.

GRUPS I EDATS
• El Casal està obert a nens i nenes que aquest curs escolar han fet entre P3 i 6è de
primària. Els grups es distribuiran segons el curs fet.

INSCRIPCIONS
Online al web www.tempsdelleure.cat
Pagament:
Transferència bancària: CC IBAN ES81 0049 1329 9121 1021 6846
*Al fer la transferència cal indicar el nom i cognoms del nen/a inscrit així com Campus
Els Costerets i adjuntar el comprovant del pagament amb la inscripció.

Les inscripcions no pagades abans de la data escollida pel començament del campus,
quedaran anul·lades

REUNIÓ INFORMATIVA

OBERT

Dimecres 8 de juny a les 17:15h a l’escola Els Costerets

A TOTS
ELS INFAN

Les aventures
de l’Aloha i en Kai
Casal d’Estiu 2022
Per més informació
www.tempsdelleure.cat
Telèfon 93 119 59 27
WhatsApp 693 726 057
casalcosterets@tempsdelleure.cat

Del 27 de juny al 29 de juliol
De 3 a 12 anys (ACOLLIDA GRATUÏTA)

TS

De 3 a 12 anys

Les aventures de l’Aloha i en Kai
Casal d’Estiu Escola Els Costerets

A l’Aloha i en Kai els esperen moltes aventures en el seu viatge pel món. A
mesura que les superin trobaran pistes per anar desxifrant codis secrets per
poder obrir el cofre dels diferents tresors que es trobaran.

Estiu 2022

En la realització del casal d’estiu, hem donat
molta importància en despertar l’interès
dels nens i nenes vers l’esport i el joc des
d’un enfocament lúdic, en un ambient
totalment diferent al que viuen cada dia.
Totes les activitats, estan dissenyades per la
participació activa dels nens i nenes.

TARIFES

MATI

Horaris:
Matí de 9:00 a 13:30h.
Matí amb dinar de 9:00 a 15:00h.
Tot el dia: 9:00 a 17:00
• 07:45 a 08:45 Servei d’acollida
• 08:45 a 09:00 Rebuda dels nens/es
• 09:00 a 13:30 Activitats
• 14:00 a 15:00 Dinar i activitats calmades
• 15:00 a 17:00 Activitats
• 17:00 Sortida

Activitats:
Iniciació esportiva, esports alternatius,
reptes cooperatius, jocs tradicionals, tallers,
piscina, jocs d’aigua, excursions, sortides
pel municipi, breakouts educatius, robòtica i
festa final de casal

DIES
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

SOCIS AFA
80 €
155 €
225 €
290 €
350 €

NO SOCIS AFA
85 €
165 €
240 €
310 €
375 €

MATI+DINAR
DIES
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

SOCIS AFA
120 €
235 €
335 €
445 €
550 €

NO SOCIS AFA
125 €
245 €
350 €
465 €
575 €

TOT EL DIA
DIES
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

Monitors/Tècnics i Assegurances
La ràtio i titulacions dels monitors i tècnics del casal, és l’estipulada pel Decret 267/2016
que regula les activitats de lleure amb menors d’edat, així com la de les cobertures de les
assegurances de Responsabilitat Civil i d’Accidents.

SOCIS AFA
130 €
255 €
380 €
495 €
600 €

NO SOCIS AFA
135 €
265 €
395 €
515 €
625 €

Tots els preus inclouen totes les
activitats, assegurança de responsabilitat civil i d’accidents i samarreta
del campus.

SERVEI
D’ACOLLIDA
GRATUÏTA

Es considera setmana
5 dies consecutius amb
un mínim d’inscrits la
mateixa setmana.

Acollida: Gratuïta
Dinar esporàdic: 10€
(inclou estada fins les 17:00)

