
Inscripció per setmanes

Casal d’Estiu del 27/06 al 

29/07 (29 i 30/6 festius)

Escola Ca N’Alzamora

Carrer Antoni Sedó, 91-101 

08191, Rubí, Barcelona

Casal

De 9:00 h a 14:00 h

De 9:00 h a 15:30 h (amb 

dinar)

De 9:00 h a 16:30 h (amb 

dinar i tarda)

Acollida

De 8:00 h a 9:00 h

Tel. 627 988 131

rsole@fundesplai.org

www.fundesplai.org

AMPA Escola 

Ca N’Alzamora

2022

Reunió informativa 
el dia 11 de maig

a les 16:45h on line

https://meet.google.com/yyi-cxmw-yiu

Beques Ajuntament de

Rubí

Període per sol·licitar ajuts
econòmics a l'Ajuntament:

del 4/05/22 al 18/05/2022
(Es poden demanar ajuts pel 
període entre el 4 i el 29 de

juliol)

https://meet.google.com/yyi-cxmw-yiu


El Casal d’estiu estarà ple d’experiències
educatives, vivències i vincles per a que els
nostres infants gaudeixin i s’ho passin d’allò
més bé.

Un casal per compartir:
✓ Activitats vinculades a la gestió

emocional

✓ Vinculades a l’eix d’animació, amb

missions i reptes setmanals.

✓ Activitats de coneixement de l’entorn i a

la natura

✓ Projectes Aprenentatge- Servei

✓ Activitats de coneixement del propi grup

i cuidant l’infant com a ésser individual.

✓ Promovent la companyia, la cooperació i

la solidaritat

✓ Compartir experiències entre grans i

petits.

✓ Activitat física i d’expressió corporal.

1 estiu x transformar el planeta

A través dels quatre elements de la matèria:

AIGUA, TERRA, FOC i AIRE, descobrirem els reptes

que tenim per transformar el nostre planeta i

aconseguir que les persones puguem viure en

equilibri amb altres formes de vida sota un

desenvolupament sostenible.

Gaudir de l'estiu, jugar, riure, compartir, observar,

pensar, crear i sentir... per transformar el planeta.

Més informació del projecte a

https://escoles.fundesplai.org/serveis/casals/

INSCRIPCIONS

A partir del 5 de maig de 2022

Podeu formalitzar la inscripció properament a

través de la web.

https://estiu.fundesplai.org/activitats/

Horaris Quotes setmanals

Casal matí de 9 a 14 h 60,00€  (36,00 € 1a setmana de 3 dies)

Casal matí i menjador de 9 a 15:30 h 91,80 € (55,08 € 1a setmana de 3 dies)

Casal tot el dia de 9 a 16:30 h 108,10 € (64,86 € 1ª setmana de 3 dies)

Acollida matinal de 8 a 9 h 16,30 € (9,78 € 1a setmana de 3 dies)

Important!  La primera semana de casal (del 27/5 al 1/6) NO TÉ SUBVENCIÓ de l’Ajuntament.

Mínim d’infants per franja horària: 28 (matí) 24 (migdía i tarda) 10 (acollida)

https://escoles.fundesplai.org/serveis/casals/
https://estiu.fundesplai.org/activitats/

