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PRESENTACIÓ 
 
Ja arriba l’estiu i per tant és temps de Casalet. Les tres AMPAs hem estat treballant de forma conjunta al llarg d’aquest curs 
per poder oferir un any més aquesta proposta. Aquest any continuem amb la contractació d’una empresa especialitzada 
amb l’objectiu de seguir millorant en la qualitat del servei. 
 
L’empresa Corriol Serveis Educatius és una empresa dedicada al món del lleure, amb més de 15 anys d'experiència, dóna 
serveis a cases de colònies, casals d'estiu, animació infantil, aventura, educació ambiental....per infants, joves i adults.  
Corriol creu en l'educació en el lleure que contempla l’educació en valors, la tolerància, la coeducació i la sensibilització pel 
medi ambient. 
 
Corriol compta amb una plantilla de professionals, monitors, directors en el lleure, tècnics en activitats físico-esportives … 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

DATES I HORARIS 

 

OPCIÓ A (primer torn) :  del 2 al 20 de juliol 

Permet 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 orientatiu de 85 a 90 €  (el preu final pot variar en funció dels infants inscrits) 

 

OPCIÓ B (segon torn) :  del 23 al 31 de juliol 

Des de les 8.30 del matí fins a les 5 de la tarda.  

Només es realitzarà a l’Escola Bressol Municipal Caputxins.  

Inclou el servei de menjador. 

Preu orientatiu: de 160 a 170 € (el preu final pot variar en funció dels infants inscrits). 

Existeix la possibilitat d’arribada a les 8 amb un cost addicional de 12 euros per tot el període (extra matí). 

 

OPCIÓ C: Les dues opcions anteriors (primer torn+ segon torn) : del dia 2 al dia 31 de juliol.  

Preu orientatiu: de 245 a 260 €  (el preu final pot variar en funció dels infants inscrits). 

 

 

PREINSCRIPCIONS 

 

El termini màxim de preinscripció és el dia 25 de maig. Per formalitzar la preinscripció és imprescindible realitzar una paga-

i-senyal de 85 € al compte:  

ES57 0182 9771 6802 0011 0550 
 

Durant el mes de juny s’haurà de fer la inscripció i es pagarà la resta de la quota pendent. L’import final a pagar dependrà 

dels infants apuntats a cada torn. 

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

 

PREU: 

• El preu del Casalet variarà en funció  del nombre d’infants matriculats final.  

• El preu proposat és el resultat de descomptar una subvenció de l’ajuntament al cost final acordat amb l’empresa.  

• No es retornarà cap paga i senyal.  

• Les famílies que no siguin sòcies de l’AMPA tindran un recàrrec en el preu del Casalet de 40€. 

 

LLOC: 

• EBMV Caputxins 

 

MENJADOR (Només afecta a l’opció B i C, és a dir: segon torn): 

• Per poder realitzar el menjador en el segon torn és necessari un mínim de 30 nens  

• Si no s’utilitza el servei de menjador s’haurà de recollir el nen/a a les 12 h.  

 

PROPERA REUNIÓ DIRIGIDA A LES OPCIONS B i C: 14 de juny 

 

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ 

 

Instruccions per fer l’ingrés: 

Ingresseu 85 € al compte  ES57 0182 9771 6802 0011 0550  
 

• MOLT IMPORTANT: Indiqueu el nom i cognoms del nen/a i classe  
(exemple : Cristina Pérez Ortiz - Xerramecs) 

• Ompliu la següent butlleta i retorneu-la amb el rebut d’ingrés a la bústia de l’AMPA. 

• Data límit el  25 de maig. 

 

IMPORTANT: NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Butlleta 

 

Nom i Cognoms del nen/a:   

 

Telèfon dels pares/mares:                                 Correu electrònic:  

 

Escola i classe:   

 

Marca amb una creu l’opció escollida: 

 

☐ Opció A: 2-20 de juliol             ☐ Opció B: 23-31 de juliol            ☐ Opció C: 2-31 de juliol        

En el cas que faci opció B o C: farà extra matí?    ☐ Sí        ☐ No 
 

 

Signat:     Vic,        a   de                         de  2018 


