
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies,  

  

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que ja estan en marxa els preparatius del Casal d’Estiu Abat Oliba 2018.  

El casal d’enguany estarà a càrrec de l’empresa Racons de Lleure, que també gestiona les activitats extraescolars. El nostre 

objectiu és treballar amb il·lusió i poder oferir-vos una oferta lúdica, atractiva i variada. 

 

El centre d’interès del casal, al voltant del qual s’organitzaran totes les activitats, serà “EL TRESOR DEL REI RAGNAR”. 

Això ens possibilitarà que els nens i nenes descobreixin diferents personatges història, llegendes, costums i altres aspectes 

de la cultura víkinga, a l’hora que treballen valors tals com l'amistat, el respecte, la cooperació, l’esforç, el sentiment de grup, 

sempre des d’una vessant lúdica. 

 

El casal començarà el 25 de juny i acabarà el 27 de juliol. Són 5 setmanes de casal. Podeu inscriure els vostres 
fills/es per setmanes (1, 2, 3, 4 o 5 setmanes). També hi ha la possibilitat d’apuntar els vostres fills/es al POSTCASAL del 
30 de juliol al 3 d’agost, el preu d’aquest no està inclòs en el del casal. 

  

L’horari serà de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. Cada setmana hi haurà dues sortides (la piscina del PELL, 

Happy Parc de Sants, Bowling Pedralbes, Bosc Urbà...) I al llarg del casal realitzarem dues sortides de dia complert en 

divendres, de 9:00 a 17:00 (al Tibidabo i a la Bassa). No us preocupeu ja que us ho recordarem al llarg del casal. 

 

El casal comptarà amb servei d’acollida matinal des de les 7:30 fins a les 9:00. I servei de menjador, de 14:00 a 
16:30. Podeu consultar els preus en el full que us adjuntem. 

  

També hi ha servei de casal de tarda. Aquest serà de dilluns a divendres de 16:30 a 17:30 i podeu triar entre aquestes 

opcions: de 16:30 a 17:00 o de 16:30 a 17:30. 

 

També podeu inscriure els vostres fills/es a les colònies. Aquestes seran entre el 10 al 13 de juliol, ambdós inclosos, i 

tindran lloc a “Santa Maria del Roure” a Cantonigròs.  
Podeu consultar el preu de les colònies i condicions al full de preus. 

 

Dates d’inscripció:  

Les dates per dur a terme la inscripció són del 20 de març al 25 de maig de 16:30 a 18:30 a l’AMPA de l’escola. 

 

Podeu realitzar la inscripció a les colònies en el mateix moment que la del casal marcant la casella de colònies 

en el full d’inscripció.  

  

Què cal portar per realitzar la inscripció?  

• Full d’inscripció degudament complimentat  

• Full de Normativa General signat. 

• Fotocòpia de la targeta sanitària del vostre fill/a  

• 70€ de bestreta  

 

Pagament: 

El pagament del casal s’efectuarà en tres terminis. El primer serà el 20 d’abril. El segon, el 18 de maig. I l’últim, 

el 15 de juny. Aquests pagaments es podran domiciliar, donant el compte bancari, o efectuar en metàl·lic a l’AMPA 

de l’escola. 

 

            Amb el suport de 

 

 
 
 
 

 


