
 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 l’1 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. 

 Inscripció presencial :  
Dies  29 i 30 de 9:00h a  10:00h i de 16:30h a 17:30h al AMPA  de l’escola.   
El cost del casal s’ha de pagar en efectiu  al moment de fer la inscripció. 
 

*Cal portar: 
 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  
  

Reunió informativa  
Dimarts 14 de maig a les 16:30h al Gimnàs  de l’escola. 
Hi haurà canguratge gratuït per la reunió.  
Per a sol·licitar-lo heu d’enviar un correu a:  
administracio@ambitescola.cat o trucar al 671 248 362 de 9:30h a 12h. 
 
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. 
 
 

 

 

                                              

 



     

CASAL D’ESTIU 2019 
PROMOU:  AMPA LOLA ANGLADA  
ORGANITZA: ÀMBIT ESCOLA 
 
Dates: del 25 de juny al 9 d’agost 
Casal de petits: de 3 a 6 anys  
Campus de grans: de 6 a 12 anys  

 Campus Multiesportiu / Lúdic 
 Campus Dansa / Lúdic 

 
1a setmana: del 25 al 28 de juny 
2a setmana: del 1 al 5 de juliol 
3a setmana: del 8 al 12 de juliol 
4a setmana: del 15 al 19 de juliol  
5a setmana: del 22 al 26 de juliol 

 
6a setmana: del 29 de juliol al 2 d’agost 

 Taller d’arts plàstiques (lloc: escola Artur Martorell) 
7a setmana: del 5 al 9 d’agost 

 Taller d’arts escèniques (lloc: 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 9:00h a 14:00h  i els divendres de 15h a 17h (no inclou menjador). 
Menjador: de 14:00h a 15:00h  
Tarda: de 15:00h a 17:00h. 
 
 

Serveis 
Acollida matinal: de 7:45h a 9h      1,50 € per dia. 
Preu servei de menjador de 14:00h a 15:00h: 5,50 € pels fixes.                                                                                  

7,00 € pels esporàdics.  
 
 
 
 

Preus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si feu la inscripció en les dates indicades 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 20,00€ 25,00€ 6€ 
1 dia d’activitat/ piscina 24,00€ 28,00€  

 
 
Activitats opcionals 

 Nit a l’escola: Divendres 19 de juliol des de les 20h del vespre  fins 
dissabte 20 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). 

  Sortida al Tibidabo: Dijous 25 de juliol de 9h a 19h, gaudirem i ens 
divertirem en un dia ple d'emocions. El preu d’aquesta activitat és de 
30€ (si tens la 5a setmana contractada són 20€). 

 
 
 
 

 Matí Matí i tarda 
1 setmana completa 72,50€       91,50€ 
2 setmanes completes:    140,94€     177,88€ 
3 setmanes completes    205,32€     259,13€ 
4 setmanes completes    265,64€     335,26€ 
5 setmanes completes:    321,90€     406,26€ 
6 setmanes completes:    374,10€     472,14€ 
7 setmanes complertes:  422,24€     532,90€ 


