
 
PREUS CASAL D’ESTIU ABAT OLIBA I COLÒNIES 2017 

 
El Casal començarà el 26 de juny i acabarà el 31 de juliol. També podeu apuntar els vostres fills i filles al “Precasal” 
pels dies 22 i 23 de juny. I al casal de setembre, de l’1 al 8 de setembre. L’horari és de dilluns a divendres de 9:00 a 
14:00. Us oferim diferents durades de casal. 
 
 

 
 

COLÒNIES D’ESTIU ABAT OLIBA SUMMER CAMP 2017 de P3 a 2n d’ESO 
Les colònies es realitzaran entre el 11 i el 14 de juliol, ambdós inclosos, i tindran lloc a la casa de colònies Can Rigol de 
Begues. Aquestes seran realitzades en anglès per monitors/es nadius o titulats en llengua anglesa. 
El preu de les colònies és 200€ 
 

Tots els nens i nenes que vinguin de colònies i facin casal la setmana del 11 al 14 de juliol tindran un descompte 

de 40€ en el preu del casal. 
 

PAGAMENT 
 

En el moment de fer la inscripció s’haurà de pagar 50€ en concepte de paga i bestreta per nen/a. 
 
Aquest any podeu triar entre efectuar el pagament en metàl·lic a l’AMPA de l’escola o que us domiciliem el cobrament 
del casal i de les colònies. Haureu de triar una de les dues opcions al emplenar el full d’ inscripció. 
Tant si domicilieu o efectueu el pagament en metàl·lic el cobrament del casal s’efectuarà en tres mensualitats, la 
primera el 20 d’abril, la segona el 20 de maig i la tercera el 15 de juny.  
 
A la última mensualitat s’aplicarà el descompte de la subvenció del casal. Aquest descompte serà proporcional a la 
quantitat de setmanes de casal triada i només s’aplicarà a aquelles inscripcions formalitzades fins al 26 de maig. 
 
Abans del començament del casal ha d’estar abonat el 100% de la quota del casal i de les colònies. 
 

Amb el suport de 

 

Grups P3 a 6è 
 

PERIODE CASAL PREU 

Casal TOTAL 
(Casal 5 setmanes+ 
precasal+ setembre) 

Del 22 de juny al 31 de 
juliol i de l’1 al 8 de set 

355€ 

Casal 5 setmanes 
+ precasal  
Del 22 de juny al 31 de 
juliol 

290€ 

Casal 5 setmanes 
Del 26 de juny al 31 de 
juliol 

270€ 

Casal 5 setmanes 
+ setembre 
Del 26 de juny al 31 de 
juliol i de l’1 al 8 de set 

335€ 

Casal 4 setmanes 235€ 

Casal 3 setmanes 190€ 

Casal 2 setmanes 140€ 

Casal 1 setmana 70€ 

Precasal 22 i 23 juny 20€ 

Casal setembre 75€ 

La setmana del 3 al 7 de juliol 75€ 
La setmana del 24 al 31 de juliol 75€ 
 

Grups d’ESO o NO-SOCIS 
 

PERIODE CASAL PREU 

Casal TOTAL 
(Casal 5 setmanes+ 
precasal+ setembre) 

Del 22 de juny al 31 de 
juliol i de l’1 al 8 de set 

375€ 

Casal 5 setmanes 
+ precasal  
Del 22 de juny al 31 de 
juliol 

315€ 

Casal 5 setmanes 
Del 26 de juny al 31 de 
juliol 

290€ 

Casal 5 setmanes 
+ setembre 
Del 26 de juny al 31 de 
juliol i de l’1 al 8 de set 

340€ 

Casal 4 setmanes 245€ 

Casal 3 setmanes 200€ 

Casal 2 setmanes 150€ 

Casal 1 setmana 75€ 

Precasal 22 i 23 juny 25€ 

Casal setembre 75€ 

La setmana del 3 al 7 de juliol 75€ 
La setmana del 24 al 31 de juliol 75€ 


