
ACTIVITAT D’ESTIU A LES EBMV (Casalet)

Ja estem al mes de juny i, com us havíem informat, és el moment de formalitzar 
les inscripcions per a les activitats d’estiu (Casalet).
D’acord amb la quantitat final d’inscrits, els preus queden de la següent manera:

Primer torn: De l'1 al 19 de juliol per tal de completar l’horari des de les 3 fins a 
les 5 de la tarda. Es realitzarà a cadascuna de les tres escoles bressol municipals.
Preu final total: 50€
Segon torn: Del 22 al 31 de juliol en horari de 9 del matí a les 5 de la tarda. Es 
durà a terme a l’Escola Bressol d'Horta Vermella.
Preu final total: 130€ (inclou el dinar).

Aviat us convocarem a una reunió informativa on explicarem les activitats que es 
faran i us presentarem les educadores.

És el moment de fer el pagament final de la quota pendent. Teniu temps fins 
el dia 19 de juny.

Per  a  qualsevol  dubte  o  aclariment,  podeu  enviar-nos  un  correu  electrònic  a 
ampacaputxins@gmail.com, ampahortavermella@gmail.com, atir26@hotmail.com.

INSTRUCCIONS PER FER L’INGRÉS.
Nº  de  compte  corrent  per  fer  l’  ingrés  0487  1574  02  2000003441  Caixa 
Penedès.
Indiqueu el nom i cognoms del nen/a, el nom de l’escoles bressol, la classe i el 
torn que feu.
NOMÉS PRIMER TORN: Ingresseu 0€ (50 cost total- 50 paga i senyal)
NOMÉS SEGON TORN: Ingresseu 80 € (130 cost total- 50 paga i senyal )
PRIMER I SEGON TORN: Ingresseu 130€ (180 cost total-50 paga i senyal)

� les  famílies  que  no  siguin  sòcies  de  l’AMPA  han  de  fer  un  ingrés  
extraordinari de 30€ (corresponent a la quota anual de l’AMPA).

Ompliu la següent butlleta i retorneu-la juntament amb el rebut del l’ingrés a 
la bústia de l’AMPA.
Data límit: 19 de juny.

Nom i Cognoms del nen/a:
Classe:    
Nom i cognoms del pare/mare/tutor:
DNI: Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Torn que farà:        primer torn               Segon torn                Tots dos torns
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