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COLLAGE Accions Culturals i de Lleure SL 

Tel. 93 860 60 54    Fax. 932 100 288 

 
Un any més l’AMPA i Collage organitzem el Casal d'Estiu, una iniciativa que neix amb voluntat 
de continuïtat de cara als propers anys i que vam engegar l’estiu de 2011 pensant a donar als 
nostres fills i filles una alternativa lúdica en un espai que ja coneixen, amb un equip de moni-
tors especialitzat. Tot seguit us n’expliquem breument els temes més importants. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Casal Estiu 2014            

Cal portar 
 Esmorzar i berenar 

 El Dinar el dia de l’excursió 

 Roba còmoda i d’esport 

 Una bata pels tallers 

 Muda de recanvi si s’escau 

Durada 

Casal Estiu  
    - del dia 25 de Juny al 31 de juliol de          
 
Casal Setembre 
    -  del 1 al 10 de Setembre 

Edats 

El casal Infantil és obert als nens i nenes 
de l’escola de 3 a 10 anys. (Ed.Infantil, 
Cicle Inicial, Cicle Mitjà) 
 
El Campus Esportiu és obert als nens i 
nenes de l’escola de 11 a 14 anys. (Cicle 
Superior i 1 ESO) 

Activitats del Casal 

Hem volgut que siguin de qualitat i que el treball 
pedagògic, així com els hàbits i els valors en què 
es fonamenti el programa siguin coherents amb el 
projecte educatiu de l’escola. 

El Casal, està estructurat amb un centre d’interès 
únic per a totes les edats.  

Totes les activitats de la setmana estaran relacio-
nades amb el centre d’interès i s’alternaran activi-
tats específiques de cada grup d’edat amb altres 
de participació conjunta. 

La setmana s’inicia el dilluns amb la presentació 
del centre d’interès i s’acaba el divendres amb 
una festa de cloenda. 

Enguany el casal d’estiu estarà dividit en 4 blocs 
ben marcats: Aigua, Esports, lleure i  Anglès.  

Coma novetat aquest any tenim els monitors de 
parla anglesa i em Campus Esportiu pels més 
grans.  

A més a més de les activitats pròpies del casal ca-
da setmana els nens i les nenes gaudiran d’una 
activitat extra i els divendres una excursió setma-
nal amb autocar (caldrà portar el dinar de casa).  

I alguna novetat més que ja us explicarem! 

El Casal és, en definitiva, una proposta profitosa, 
que satisfà la necessitat de diversió i de descans, 
que permet desenvolupar les capacitats creatives 
i l’espontaneïtat, on es treballen les relacions so-
cials, i on l’acció dels monitors és en tot moment 
educativa. 

Organització 

El suport pedagògic el donarà 
l’empresa Collage, una empresa que 
neix  amb la voluntat de donar respos-
ta a les necessitats de les famílies i 
l’escola, i en general en el món de 
l’educació en el lleure.  

Reunió de pares  
El proper Dijous 24 d’Abril de 2014 a les 17.15h a l’escola 
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PREUS I HORARIS 

SETMANALS 
   

   

 
PREU DEFINITIU DEL 

CASAL (l’AMPA ha 
subvencionat un 10%) 

 
Setmana 4 dies  

(Juliol) 

 
Setmana 3 dies  

(Juny i Setembre) 

Matí ( de 9 a 13h) 
 

52,75€  42,20€ 31,65€ 

Matí  i tarda (de 9-13h i 
de 15-17h) 
 

65,75€  52,60€ 39,45€ 

Matí  i dinar (de 9-15h) 
 

84,75€  67.80€ 50,85€ 

Matí, dinar i tarda  
 

98,75€ 79€ 59,25€ 

Acollida matí (7.30 - 9h) 
  

12,50€ 10€ 7,5€ 

(1) Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte sobre el preu definitiu 

(2) Per tots aquells que facin entre 4- 5 setmanes de Juliol en qualsevol dels horaris se’ls hi farà un 5% 

de descompte no acumulable amb el descompte de família nombrosa ni per la setmana de setem-

bre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprofitem l’ocasió per saludar-vos, tot demanant-vos que, en el cas que tingueu qualsevol 
pregunta, no dubteu a adreçar-vos a nosaltres.  

Ben cordialment, 

L’AMPA de l’escola Voramar 

Barcelona, Abril de 2014 

Assegurança 

El casal està cobert amb una assegurança que cobreix els danys dels infants que hi partici-
pen, i els que es puguin ocasionar a tercers. 

Documentació que cal adjuntar (per mail, fax o directament a l’escola) 

 Fitxa d’inscripció i fitxa de Domiciliació degudament emplenada 

 Una fotografia de mida carnet (no cal original) 

 Fotocòpia de la cartilla de vacunes 

 Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social 

 Carnet de família Nombrosa vigent 

Inscripcions 
- Casal estiu fins el 30 de maig de 2014 
- Casal setembre fins el 15 de juliol de 2014 

 
Enviar correu electrònic  a casalvoramar@collageweb.net amb la documentació i les setma-
nes i horaris de cada participant.  
 
El pagament es farà mitjançant rebut domiciliat i de manera fraccionada. 

mailto:casalvoramar@collageweb.net

