
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Benvolguts pares, 

Ens plau informar-los que, com cada any, durant el mes de juliol, hi haurà un 

curset d’estiu a l’escola. Com sempre es realitzaran sortides, tallers, 

manualitats, jocs, piscina, esports, informàtica... Tot això organitzat per 

monitors i mestres de l’escola. 

Per tal de portar a terme totes aquestes activitats necessitem un nº mínim 

d’alumnes, és per això que ens interessaria saber segur els alumnes que es 

volen apuntar al nostre curset. Les dates d’ inscripció són: 

Del 27 de maig al 14 de juny (data límit d’inscripció). 

Us podeu apuntar a Secretaria de 9h del matí a 13h del migdia i de 15h a 

18’30h de la tarda. 

 

Informació General: 

➢ Inici: Dimarts dia 2 de juliol.    Final: Divendres dia 26 de juliol. 

➢ L’ horari del curset serà: Matí : de 9h a 13h  i  Tarda: de 15h a 17h 

➢ Servei de menjador (Preu  Fix: 7,50 Euros / Dies Esporàdics: 8,00 

Euros/Dia). 

➢ Servei d’acollida a partir de les 07:45h (gratuït). 

➢ Preu del curset:  1 Setmana:   70 Euros 1 Setmana matins:   50€ 

     2 Setmanes: 115 Euros 2 Setmanes matins:  70€ 

     3 Setmanes: 160 Euros 3 Setmanes matins: 100€ 

     4 Setmanes: 205 Euros 4 Setmanes matins: 130€ 

        

➢ El preu del curset no inclou les sortides ni la piscina.   

➢ En el moment d’efectuar la matrícula s’haurà d’abonar l’ import total 

del preu del curset (segons les setmanes que interessin).  

➢ Descompte del 10% si s’apunta el germà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25è  CURSET D’ESTIU 

A L’ESCOLA ANDERSEN 

 

Srs ................................................................................................. autoritzen a assistir al 25è curset 

d’estiu de l’escola a l’alumne .............................................................................................................. del 

curs ......................................... 

 

Signatura dels pares: 

 

 

Marqueu amb una X si esteu interessats o no en el servei del menjador i/o acollida. 

 

 Estic interessat en el Servei de menjador    No estic interessat en el Servei de menjador 

 Estic interessat en el Servei d’acollida         No estic interessat en el Servei d’acollida 


