
presenta:

Activitats recreatives, hàbits, jocs multiesportius, 
cultura, piscina, tallers creatius i temàtics, 
monogràfics, sortides, cloendes, aprenentatge 
lúdic, activitats en anglès i molt més!

CASAL D'ESTIU 2017 
CEIP LES CORTS Del 26 de juny al 28 de juliol. 

De 3 a 14 anys

DESCOMPTES
Pel cinquè torn: -15% matí i -35% complet*
-10% per a famílies nombroses i monoparentals**

Reunió informativa:
Dijous 4 de maig a les 18,30h
Lloc: Escola CEIP Les Corts 
C/ Eugeni d'Ors,2



TORNS  

1r Torn Del 26 al 30 de Juny 

2n Torn Del 3 al 7 de Juliol 

3r Torn Del 10 al 14 de Juliol 

4rt Torn* Del 17 al 21 de Juliol 

5è Torn* Del 24 al 28 de juliol 

MODALITATS  PREUS
Matí (de 9 a 13 h)  60,09 €
Matí amb dinar (de 9 a 15 h) 93,99 €
Complet (de 9 a 17 h)  120,58 €
Acollida (de 8 a 9 h)  2,5 € al dia 10 € (setmana completa)
  Socis de l'AMPA gratuït

lleureducat.com | facebook.com/Lleureducat
* Si prèviament s’han inscrit a 4 torns.
** Per a qualsevol membre de la família, presentant el carnet de família 
nombrosa / monoparental.
> Promocions no acumulables. No es podran acollir a aquestes promo-
cions les persones que sol·liciten
alguna beca. 

Telefòniques: 
666 590 436 
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12.30 h 
i de dilluns a divendres de 16.30 a 19 h

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 24 D’ABRIL

Presencials: 
Centre Cívic Tomasa Cuevas
C/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
Dimarts de 16.30 a 18.30 h
Dijous de 16.30 a 19 h

AJUTS ECONÒMICS

Demana informació a info@lleureducat.cat i al contacte de les inscripcions. 
Del 24 d’abril al 10 de maig

* L'entrada i la sortida serà per l'escola, però 
el casal es realitzarà  possiblement en instal·lacions 
externes. Modalitat només de matí i complet.


