
NOTA INFORMATIVA CASAL SETEMBRE 2016 
 
Benvolgudes famílies, ja podeu inscriure els vostres fills/es al casal de setembre 
l’Abat Oliba, només cal que passeu per l’AMPA i demaneu el full d’inscripció. 
 
El casal començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 9. L’horari serà de 9:00 a 14:00 
de dilluns a divendres, excepte el divendres 9 que, al haver-hi una sortida al zoo, 
l’horari serà de 9:00 a 17:00. 
 
També hi ha servei de menjador, de 14:00 a 16:30 i d’acollida, de 7:30 a 9:00. 
 
A l’hora d’inscriure els vostres fills/es podeu triar entre aquestes opcions: 
 

 Casal de complet (de l’1 al 9 de setembre). 90€ 
 Casal de 2ª setmana (del 5 al 9 de setembre) 70€ 
 Casal d’un dia, 13€ 
 Casal del dia 9, 25€ (aquest preu inclou entrada al zoo, transport en 

autocar i monitoratge de 9:00 a 17:00. No inclou el dinar) 
 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I SORTIDES DEL CASAL DE SETEMBRE  
   1 de setembre 

BENVINGUDA AL 
CASAL DE 
SETEMBRE I 
TALLER DE 
SAMARRETES 

2 de setembre 

PISCINA DEL 
PARC ESPORTIU 
LLOBREGAT 

5 de setembre 

TALLER DE MARC 
DE FOTOS A 
L’ESCOLA 

6 de setembre 

ANIREM AL 
XERINOLA 

7 de setembre 

ANIREM AL 
LABERINT 
D’HORTA 

8 de Setembre 

GIMCANA I JOC DE 
PISTES AL CASAL 

9 de setembre 

VISITAREM EL 
ZOO 
(Tornarem a les 
17:00) 

 
Aquesta programació és orientativa i pot ser sotmesa a canvis per causes alienes 
al casal. Si es produís qualsevol canvi, us informaríem amb antelació. 
 
Els dies que anem a la piscina els nens i nenes hauran de portar bañador, 
tovallola, xancletes i crema protectora. 
 
Els dies que anem alXerinola hauran de portar mitjons. Si porten xancletes poden 
portar-los guardats a la motxilla. 
 
El dia 9 els nens i nenes hauran de portar l’esmorzar i el dinar. 
 
Per qualsevol dubte podeu enviar-nos un mail a raconsdelleure@yahoo.es 
 


