
 

         febrer 2016 

Benvolgudes famílies, 

S’acosten les vacances de primavera i per algunes famílies això és un trasbals. Per 
intentar resoldre’l, des de l’Afa volem proposar la posada en marxa d’un casal a la 
nostra escola. 

Però per poder saber si es podrà organitzar o no, ens cal saber quantes famílies 
estaríeu interessades en utilitzar aquest  nou servei. 

DATES:  
21,22,23 I 24 DE MARç DE 2016 

PREUS: 

SOCIS A.F.A. 

NO SOCIS A.F.A. 

I els serveis opcionals que s’oferiran són: 

✓ Acollida de matí : 

Agraírem lliureu la butlleta adjunta a la Lourdes Adell , abans de DIJOUS 3 DE MARÇ 

El fet de lliurar-la no suposa inscriure el vostre fill/a al casal de primavera. 

Matí Matí amb 
dinar

Matí i tarda sense 
dinar

Mati i tarda amb 
dinar

9.00 a 
12.30

9.00 a 15.00 9.00 a 12.30 i de 
15.00 a 16.30

9.00  a 16.30 h.

Tots els dies 51,68 € 91,40 € 67,04 € 104,58 €

Preu/dia 12,89 € 22,85 € 16,76 € 26,07 €

Matí Matí amb 
dinar

Matí i tarda sense 
dinar

Mati i tarda amb 
dinar

9.00 a 
12.30

9.00 a 15.00 9.00 a 12.30 i de 
15.00 a 16.30

9.00  a 16.30 h.

Tots els dies 62,01€ 109,68 € 80,44 € 125,49 €

Preu/dia 15,47 € 27,42 € 20,11 € 31,28 €

8.00 h. a 9.00 h. 8.30 h. a 9.00 h.

SOCIS A.F.A 12 €  6 €

NO SOCIS A.F.A. 14,40 € 7,20 €



 
 

ENQUESTA CASAL DE PRIMAVERA 2016 

Nom i Cognoms de l’alumne..............................................................Curs.............. 

Correu electrònic família : ......................................................................................... 

❑ Estem interessats en fer el casal sencer. 
❑ Amb menjador 
❑ Sense menjador 

❑ Estem interessats en fer al casal els següents dies: 

❑ Dilluns  21 de març 
❑ Dimarts 22 de març 
❑ Dimecres 23 de març 
❑ Dijous 24 de març 

❑ No ens interessa aquest servei. 

Data: 


