
Dia / període horari preu serveis observacions Inscripcions 

04/11/19 

Dia de lliure disposició 

9h a 16;30h 15€ Acollida tarda: 
16:30 a 17:30h 

2,50€ si hi ha prou infants 

Cal portar el dinar de casa Des del 24 fins el dia 31 
d’octubre 

Al menjador de l’escola 

El dia 23-24-27-30-31/12/2019 

2-3-7/01/2020 

 

 

CASAL DE NADAL 

8:45h A 15h 8 dies……………….140€ 
4 dies………………..75€ 
3 dies .......................58€  
1 dia esporàdic…......22€ 

 

Dinar inclòs en el preu  Del 11 al 18 desembre 
Al menjador de l’escola 

24/02/20 

Dia de lliure disposició 

9h a 16:30h 15€ Acollida tarda: 
16:30 a 17:30h 

2,50€ si hi ha prou infants 

Cal portar el dinar de casa Del 21 al 28 de febrer 
Al menjador de l’escola 

20/03/20 

Dia de lliure disposició 

9h. a 16:30h. 15€ Acollida tarda: 

16:30 a 17:30 

2,50€ si hi ha prou infants 

Cal portar el dinar de casa De 11 al 18 de març  
Al menjador de l’escola 

06/04/20 al 09/04/20 

CASAL SETMANA SANTA 

8:45h. a 15h. 4 dies ……………….75€ 
1 dia esporàdic….....22€ 

Dinar inclòs en el preu  Del 25 de març  a l’01 
d’abril al menjador de 

l’escola 

30/04/20 

Dia de lliure disposició 

9h. a 16:30h 15€ Acollida tarda: 
16:30 a 17:30h 

2,50€ si hi ha prou infants 

Cal portar el dinar de casa Del 21 al 28 d’abril 
Al menjador de l’escola 

22/06/20 al 17/07/20 

 

Setmana addicional 

20/07/2020 

 

CASAL D’ESTIU 20 

Per determinar. Per determinar 

 

Setmana addicional  

5 dies.......... 50€ 

Acollida mati de 8h. a 9h. 

Servei de menjador 

de 12:30h. a 15h.( tiquets) 

 

 Per determinar 

31/08/20 al 10/09/20 

 

CASAL SETEMBRE 

9h a 12:30h 
15h a 16:30h 

9 dies ………..90€ 
3 dies..............36 € 
1 dia …………12€ 

Acollida mati 8h. a 9h 2,5€ 
Menjador 12:30h. a 15h 

mitjançant tiquets 

 
acollida tarda 16:30h a 17:30h 

2,5€ si hi ha prou infants 

 Fins al 17 de juliol 
 
 

 

Observacions: els dies de lliure disposició es portaran a terme amb independència del nombre d’inscrits  

Els casals de nadal i setmana santa es portaran a terme si hi ha un mínim d’inscrits 


