
   CASAL GRANS  2018: CASAL URBÀ: DIVERSIÓ A L’ASFALT 2 :ORGANITZA: Ampa 

ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ     
GESTIONA: “EL MON EXTRAESCOLAR.COM 

 

Mínims: “el món extraescolar “ es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establert (20). Per a més 
informacions, podeu trucar al mòbil 647820304 //per mail a info@elmonextraescolar.com //  www.elmonextraescolar.com 

FULL INSCRIPCIÓ (ENTREGAR O ENVIAR PER MAIL info@elmonextraescolar.com   + comprovant pagament 40%) 

DADES PERSONALS DEL NEN/A:         CURS(que ha fet):_______   

Cognoms:_________________________________________Nom:_________________Escola:_______________________Email:_________

_____@________Telf. Contacte:_______________________/_______________________/_______________________  

HORARI /SERVEIS (marcar horari 

i/o serveis addicionals) 

PREU /setmana SETMANES  

(marcar la setmana/setmanes) 

 Acollida 7:30 a 9:00 12€   1a setmana : del 25 al 29 de juny 

 2a setmana : del 2 al 6 de juliol 

 3a setmana : del 9 Al 13  de juliol.  

 4a setmana: del 16 al 20 de juliol.   

 5a setmana: del 23 al 27 de juliol. 

 6a setmana : del 30 de juliol al 3 d’agost. 

 SETEMBRE: DEL 3 AL 7  

 Acollida 8:00 a 9:00 10€  

 De 9:00 a 13:00  

 DE 9h a 13h  

 De 9:a 13:30  

 
  

39€ sense piscina municipal 

 50,40€ amb 2 dies piscina 
 

 47€ sense piscina /    52,40€ 
amb piscina 
 

 De 9:00 a 15:00 

“CARMANYOLA” 

 de 9h a 15:00 amb dinar 

Menú Massana   

 de 9:00 a 15:30 CASAL/ 

piscina =72,70€ //64€ no 

piscina  

58€ Casal amb carmanyola.  

58€ + 5€/dia  

 AMB PISCINA 68,50€ 

carmanyola //    menú 

Massana +5€ cada dia 

TOTAL A PAGAR:____________€  

1r pagament 40%__________ € ABANS 31 MAIG  

Transferència bancària/ingrés a “El món 

extraescolar.com” al compte de “La Caixa” ES91 

21000388130200234238  

Concepte : Casal ANGLÈS 2017 ” posant Nom i 

Cognom alumne. UN PAGAMENT PER NEN. 

 2n pagament 60%_____________€ 1a setmana juliol 

(1a   Transferència bancària compte CASAL 

        domiciliació bancària:  

DADES BANC: ES_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _   

SI ES CONTRACTA nomes una setmana es paga 
sencera moment inscripció. 
 
CASAL SETEMBRE DEL 3 al 7 SETEMBRE  10 % 
descompte nens casal estiu 2018.  QUE HAN 
ESTAT DE 9H A 17H. 
Esteu interessats? ____ 
 

NOVETAT CASAL ESTIU: TOTES LES INCRIPCIONS 

FETES FINS  31 MAIG REGAL UNA SAMARRETA CASAL. 
- Els participants al casal hauran de portar 

samarreta casal per sortides i piscina .  
- Preu 7€ 

 De 9:00 a 17:00 

“CARMANYOLA” 

 De 9h a 17h “MENU 

MASSANA” 5€/menú  dia* .  

 

76,50€ Casal amb carmanyola 

76,50€ casal +5€/dia per menú 

consumit. NO PISCINA  

 90€  Casal amb piscina +    

menú Massana opcional* 

 Servei Ludo de 17:00 a 17:30 10€  /setmana  

 Servei Ludo de 17:00 a 18:00 12€  /setmana  

NOVETAT : SI ES FA LA 

INSCRIPCIO ABANS 31 MAIG. 

DESCOMPTE 10% CASAL DE 

9h A 17h  No inclou  Menu 

Massana 76,50€ = 68,85€.// 

PISCINA 90,€=81,00€ 

Els nens poden alternar carmanyola 

i menu massana . Els menús es 

paguen al final de cada setmana 

segons consum. 

  Esmorzar 5,50€/setmana “fixes” 

 Berenar 5,50€/setmana “fixes” 

Esmorzar i/o berenar esporàdic 1,20€ per 

dia i servei . 

SI ES PORTA ESMORZAR DE CASA 

3,80€/setmana 

BERENAR ES POT PORTAR DE CASA (no 

hi ha cost) 
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Aquest casal és per a nens de primària ; els nens de 1r i 2n poden escollir aquest casal o el de LA CAPSA 

DELS SOMNIS . Ho deixem opcional. També és opcional anar 2 dies a la setmana a la piscina municipal o 

no. Els socis no paguen piscina, per tant pagaran quota casal sense piscina i caldrà que portin la seva 

polsera o carnet d’accés al recinte. 

 

CENTRE INTERÈS: Enguany CONTINUEM AMB EL CAMPUS URBÀ .. on l’asfalt continua essent  el protagonista. 

L’estiu passat va estar tot un èxit i continuem pensant en la diversió fora de l’escola ; als voltants i a l’asfalt que 

tenim dins .Circuits de bicicleta, skate ; monopatí, patins i també esport a la nostra pista , teatre urbà; danses 

urbanes (breakdance ,  FIT KID ,hip-hop, funky i zumba); pintures murals/GRAFITTI i excursions. CADA SETMANA 

DONAREM EL PROGRAMA D’ACTIVITATS. 

 

• Espais: El Casal es farà a l’escola Àngel Guimerà, encara que sortirem : DIVENDRES 6 DE JULIOL: joc de 
l’intercanvi , pel nostre poble. DIVENDRES 13 DE JULIOL: excursió al parc de can Barça(jocs i gimcana); 
DIVENDRES 20 de juliol: CIRCUITS SOBRE RODES / DANCES URBANES PLAÇA DEL CASTELL//DIVENDRES 27 de 
juliol PARC LA MOLINADA , Divendres 3d’agost: entre tots decidirem l’excursió: Els nens que ho hagin decidit, 
aniran a la piscina municipal dimarts i dijous mati //.Els altres faran activitats a l’escola. 

• Cada DIVENDRES hi haurà excursió pel matí de 9h a 13h, menys el dia 3 d’agost que serà tot el dia. 
 

❖ Equip humà : cada monitor serà el responsable del seu grup I dinamitzarà el grup coordinant totes les activitats. 
Monitors Lleure: Alberto Cañabate, Lorena y Maria    Dinamitzador esportiu: Sergio. Cada setmana vindrà un 

especialista de les activitats urbanes. 

❖ Preus, dates, procediment d’inscripció i forma de pagament: 

 SERVEI MENJADOR: en el nostre Casal el menjador té dues opcions: 1)Servei Carmanyola. Porteu el dinar de 
casa i nosaltres posem els estris, beguda, postres, pa i 2 hores de monitoratge.2) Menú Massana: 
contractem  un menú setmanal fet al Mercat Municipal i que portem cada dia en perfectes condicions. Menú 
que donarem primer dia casal o abans si voleu mirar-ho. Preu M. Massana: 5€/dia  

 SERVEIS ESPORADICS: (Cal avisar Trini dia abans o mateix dia 9:00). Es paga en efectiu al moment. 
   

❖ DATES D’INSCRIPCIÓ: DEL 4 de maig al 15 de JUNY : Des del moment de rebre aquesta fulla, pagant el 40% del 

total abans 31 maig. PROMOCIO 9h a 17h 10%DESCOMPTE!! 

 Com? A traves Mail  info@elmonextraescolar.com (dades alumne i setmanes+ comprovant pagament) 
 A l’escola deixant la fulla d’inscripció + comprovant pagament 40% de l’import total del Casal*, a la Caixa 

“Casal Estiu 2017” que estarà a l’entrada edifici principal escola Àngel Guimerà. 
 Ingressar el 40% de l’import total  al compte LA CAIXA ES91 2100/0388/13/0200234238 posant el nom 

i cognoms del nen/a Si es fa només una setmana es pagarà sencera moment inscripció. 
 Segona part : domiciliació bancària. ( primera setmana de juliol)o transferència bancària al mateix 

compte reserva  
 Ampliacions per domiciliació bancària. Cal avisar per ampliar dijous abans! 
 PER ANAR A LA PISCINA MUNICIPAL CAL TENIR MINIM 15 NENS inscrits en aquesta modalitat. 

Si no s’arribés es tornarà la part del casal de piscina. 

 BAIXES :  Només es tornarà  l’import total  si és baixa mèdica. Si es una  baixa abans15 juny es tornarà el 

30% de la bestreta. 

 Per les sortides i piscina caldrà la samarreta del casal (samarreta amb el logo de “el món extraescolar”) 

la mateixes del casal passat. Si la teniu es correcta; si Feu la inscripció i pagament 40% abans 31 de 

maig la regalem i la resta l’heu de comprar 7€ 
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