


TEMPORALITAT PREUS (preus amb un mínim de 70 infants inscrits)

1era setmana (22 al 26 juny) 58€

1 setmana 69€

2 setmanes 135€

3 setmanes 200€

4 setmanes 265€

5 setmanes 325€

TOT EL CASAL 360€

5% de descompte pel segon germà | 5% de descompte per a famílies nombroses

LUNCH TIME

1 DIA 9,10€/dia fix

1 SETMANA 10€/dia esporàdic

ACOLLIDA MATINAL GRATUÏTA

Lunch time
Dinar i hora lectiva
d’anglès controlada pels
monitors del Casal

Acollida gratuïta
Servei d’acollida matinal
gratuïta per a tots els
infants participants al
Casal d’Estiu

Espai Lleure Divertàlia SL, c/ de la Vídua Almirall, 2. Vilafranca del Penedès
Seguiu-nos a les nostres xarxes socials o al web www.divertalia.cat

Casal saludable
Entregarem a les famílies
una proposta d’esmorzars
saludables realitzada per
la nostra nutricionista.

Vip communication
Comunicació constant a
través de l’APP QIDS per
informar de tot el que
passa al casal d’estiu

A Divertàlia entenem el Casal d’Estiu com una activitat lúdica i educativa que té com a
principal objectiu que els infants gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera activa i
divertida i aprenguin i experimentin amb activitats que, normalment, queden fora de les
aules.

PASSA A L’ACCIÓ és un Casal d’Estiu on, mitjançant tota mena de recursos didàctics i
socioculturals , volem que els infants aprenguin i gaudeixin de les diferents activitats que
proposem: nit de bivac, excursions setmanals, cultura popular, piscina, jocs d’aigua, tallers,
inflables, jocs tradicionals, esport, olimpíades, urban games, robòtica, conta contes, lip
dub,dies sobre rodes, natura... i moltes sorpreses més!

6 4,58 P3a 6è 100%
Setmanes d’activitats

sobre 5 de com s’ho
van passar els infants
als nostres casals el

2019

Per a infants
de p3 fins a 6è de

primària

Adaptat a les vostres
necessitats

Horaris Casal d’Estiu de 9.00ha 13.00h
Acollidamatinal de 8.00ha 9.00h
Lunch time de 13.00h a15.00h

Inscripcions del 5 demaig al 5 de juny de 2020

Reunió depresentació el 15 de juny a les 16.00h


