CASAL D’ESTIU
DEL 25 DE JUNY AL 27 DE
JULIOL

Lapsus la noia científica i el Jumanji, explorador esbojarrat, t’acompanyaran al llarg
del present el passat i el futur,

09:00 A 13:00
DE 15:00 A 17:00

CONTACTA

Sortides a la piscina, jocs originals, manualitats, esports, cuina i un equip humà inigualable i amb experiència!!!

C/ SANTA MARIA MAZZARELLO, 49
TERRASSA

ARRIBA L’ESTIU I AMB ELL EL CASAL
DE LES SALESIANES. EL TEU CASAL.

WWW.SALESIANESTERRASSA.NET

937 882 065

NO T’HO POTS PERDRE
Teléfono: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
Correo: alguien@example.com

PER EDUCACIÓ INFANTIL
I PRIMÀRIA

FÉS UN VIATGE A TRAVÉS DEL
TEMPS.

CASAL D’ESTIU

CASAL D’ESTIU 2018
Benvolgudes famílies,

COM RESERVAR PLAÇA

Enguany tornem a oferir-vos el Casal d’estiu de
l’escola de les Salesianes.

Heu d’omplir el full d’inscripció i entregrar-ho
del 11 al 21 de maig a l’administració de
l’escola amb el resguard de la paga i senyal
per un import de 80 € al compte corrent:

Està adreçat a nens i nenes d’Educació Infantil (P3, P4 I P5) i
Educació Primària (1r, 2n, 3r, 4t,
5è i 6è).
El Casal començarà el dia 25 de Juny i durarà fins
el 27 de Juliol amb diferents modalitats i horaris
per tal que cadascú pugui escollir el que més li
convingui segons les seves necessitats.
No us perdeu aquest casal d’estiu ple d’activitats,
manualitats originals, sortides a la piscina i …
molts enigmes a descobrir.
Vine a fer-ho possible!

ES31/ 2100 / 0667/ 3002 / 0005 / 5053

TINGUEU EN COMPTE:
Els preus inclouen totes les activitats i materials que es faran servir durant el Casal (així
com la samarreta).
Les activitats seran portades a terme per
monitors/es especialistes.
La resta del pagament es farà efectiu al mateix compte entre el 4 i el 18 de juny.
Es farà un 5% de descompte en les activitats
del casal, als que s’apuntin en les dates del
11 al 21 de maig.
Es farà un 5% de descompte a partir del 2n.
Germà.
En el cas que es vagin incrementant setmanes, el preu serà la suma de les setmanes
que s’incrementin. La modalitat de 4 i 5 setmanes tenen un preu especial.
Per portar a terme les activitats ha d’haver un
mínim de nens/es.

REUNIÓ INFORMATIVA
Data a concretar.
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SALESIANES
937 882 065

