
 
 
 

Inscripcions: 
Casal d’Estiu:     

Del 9 de Maig al 16 de Juny 
Casal de Setembre: 

Del 9 de Maig al 14 de juliol 
(paga i senyal 30€) 

 
Documentació necessària: 

- Sol·licitud 
- Fotografia nen/a 

- Còpia tarja sanitària 
- DNI pare/mare/tutor 

 
  Reunió informativa:  

    Dimecres 18 de Maig a les 16.45
   al Menjador de l’Escola Josep Vecian

 
 
 

Organitza: 
 
 
 
 

     
 

 

Abrak
 

Un estiu per investigar i sorprendre’ns amb 
experiments, trucs de màgia...  
de ficció, una realitat diferent on cadascú pot 
explotar la seva creativitat.
 
Ens espera màgia blanca, màgia negra, encanteris, 
pocions,  éssers misteriosos i  personatges 
fantàstics molt coneguts...
 
Un casal on els nens i les nenes és 
éssers meravellosos, capaços de vèncer totes les 
dificultats i entrebancs en cada una de les 
aventures i on 
els extraordinaris poders que tenen dins seu.

 

16.45h. 
scola Josep Veciana 

Del 26

kadabra!
   

investigar i sorprendre’ns amb 
experiments, trucs de màgia...  creant un espai 
de ficció, una realitat diferent on cadascú pot 
explotar la seva creativitat. 

Ens espera màgia blanca, màgia negra, encanteris, 
pocions,  éssers misteriosos i  personatges 

tàstics molt coneguts... 

els nens i les nenes és convertiran en 
éssers meravellosos, capaços de vèncer totes les 
dificultats i entrebancs en cada una de les 
aventures i on descobriran                                                      

traordinaris poders que tenen dins seu. 

Del 26 de juny fins al 28 de juliol   
I del 4 al 8 de setembre 



Casal d’ Estiu 201 
 
 

   
Ens espera un estiu ple de: 

 

JOCS DE MÀGIA, EXPERIMENTS,   ARTS PLÀSTIQUES,     

BALLS,     PISCINA,  JOCS D’AIGUA, TORNEJOS 

ESPORTIUS,    SORTIDES A LA NATURA,  GINCAMES... 

 

I per suposat les activitats estrella!!
 

L’ENTRANYABLE  NIT AL CASAL,                                                           

L’ ESBOJARAT CARNAVAL D’ESTIU,                                      

L’ATREVIDA  FESTA DE L’ESCUMA,                                                                       

ELS DIVERTITS INFLABLES GEGANTS,  

ELS DIDÀCTICS ENGLISH GAMES, 

LES SALUDABLES EXCURSIONS,  

EL DIA SOBRE RODES I LES RUTES EN BICI,                                                                                 

I LA MÀGICA VETLLADA DE FI DE CASAL. 

 

 

y 

2017  

JOCS DE MÀGIA, EXPERIMENTS,   ARTS PLÀSTIQUES,     

BALLS,     PISCINA,  JOCS D’AIGUA, TORNEJOS 

ESPORTIUS,    SORTIDES A LA NATURA,  GINCAMES...  

I per suposat les activitats estrella!! 
                                                          

,                                      

,                                                                       

                                                                                 

 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREU SERVEIS
 1  

SETMANA 
 

ACOLLIDA  
(8 a 9h) 

7€ 
 

CASAL  (9 a 
13h) 

44€ 
 

ACOLLIDA 
(13 a 14h) 

7€ 
 

MENJADOR                   
(13 a 15h) 

30€ 
 

CASAL -PREU 
A PARTIR 2on 

GERMÀ 
40€ 

CONDICIONS  PAGAMENT: 

Les inscripcions del  8 al 31 de maig gaudiran de 
la possibilitat de pagament fraccionat. 

Fraccionat: 1er pagament al fer la inscripció, 2on 
pagament 1era quinzena juny i 3er pagament 2a 
quinzena de juny. 

Lloc: 
Ajuntament de Perafort o OAC de Puigdelfí 
Horari: de 9 a 13 h. i de 16 a 19h. 

Pagament (cal indicar nom del nen/a) 
El pagament es farà al mateix Ajuntament en 
horari d’oficina. 

 

 
 

PREU SERVEIS 
2  
SETMANES 

3  
SETMANES 

4 
SETMANES 

5 
SETMANES 

14€ 21€ 28€ 35€ 

75€ 115€ 145€ 180€ 

14€ 21€ 28€ 35€ 

60€ 90€ 120€ 150€ 

68€ 104€ 130€ 162€ 

CONDICIONS GENERALS: 

-Les inscripcions al Casal d’Estiu es realitzaran 
a l’Ajuntament de Perafort o l’OAC Puigdelfí 
fins al proper 31 de maig amb pagament 
fraccionat, després aquesta possibilitat no 
s’aplicarà. 
 

-La inscripció quedarà formalitzada una 
vegada s’hagi abonat, de manera íntegra, 
l’import total de l’activitat o activitats. 
 

-Queda reservat el dret de modificar o 
suprimir les activitats per raons organitzatives 
o d’assistència. 

de maig gaudiran de 

: 1er pagament al fer la inscripció, 2on 
1era quinzena juny i 3er pagament 2a 

El pagament es farà al mateix Ajuntament en 


