
AMPA PONT DE LA CADENA 
AMPA FERRAN AGULLO 

  
  

RREEUUNNIIOO  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  
CCAASSAALL  DD’’EESSTTIIUU  22001100  

  
UUss  eessppeerreemm  aa  ttoottss  ii  ttootteess  

eell  Proper dimarts,  
44  ddee  mmaaiigg  aa  

les 17:30 hores al 
menjador de l’ escola Pont 

de la Cadena 
 
 
 
Hi haurà servei d’ acollida prèvia inscripció per mail a 
ampapontdelacadena@gmail.com o a la consergeria de  
l’ escola. S’ ha d’ avisar abans del dilluns 3 de maig. 
 
Podeu trobar tota la informació i documentació penjada a: 
www.ampapontdelacadena.cat 
www.ampaferranagullo.com 
 
 
   ORGANITZA:    GESTIONA: 
 

  
CCAASSAALL  DD’’EESSTTIIUU    
PPOONNTT  DDEE  LLAA  CCAADDEENNAA  22001100  

 

del 23 de juny al 30 de juliol de 2010 
 
El Casal d’ Estiu és l’oportunitat perquè els vostres fills i 
filles puguin passar-ho bé ...  

 
  ... realitzant TALLERS, 

   

  ... realitzant JOCS D’AIGUA, 
    

  ... fent GIMCANES, 

    ... aprenent CANÇONS i DANSES, 
 

... JUGANT amb altres nens i nenes, 
 

                              ... sortint per Molins, 
 ... i fent MOLTES COSES MÉS.. 

 

                                                  HORARI:  Casal: de 9 a 13’30 hores. 
             

Acollida matí (opcional): de 8 a 9 hores. 
Acollida tarda (opcional): de 16 a 17 hores. 

       Menjador (opcional):    de 13’30 a 16 hores  
 
EDATS:  Infants de 3 a 12 anys 

 Per a més informació podeu trucar als telèfons 93 474 49 50 i 93 377 13 11 



PROCÈS D’ INSCRIPCIÓ:  
 
Per tal d’acollir totes les demandes d’assistència al 
Casal d’ Estiu, aquest any recollirem les inscripcions 
degudament complimentades i signades per els pares 
i/o tutors durant la setmana  del 10 al 13 de maig, 
de 16:30 a 18:00 al despatx de l’ AMPA de  
l’ escola Pont de la Cadena. 
 

El procés d’inscripció és el següent: 
 

• Tramitació, per part de ZIGA-ZAGA, de rebut 
bancari a cada família en particular.  

• El cobrament del preu final del Casal d’Estiu es 
realitzarà en dues fases: 

 

 1ª fase (27 de maig): Cobrament, 
mitjançant rebut bancari, del 40% de  
l’ import total per infant. 

 

 2ª fase (20 de juny): Cobrament, 
mitjançant rebut bancari, de la resta del 
preu final de l’activitat, per infant. 

 
Si una vegada feta la inscripció i cobrats els rebuts el 
participant anul.lès la inscripció se li retornaria el 80% 
de l’ import sempre i quan aquesta sigui per causa de 
malaltia o accident i es porti el justificant mèdic 
adient. 
 
 
ORGANITZA:                GESTIONA: 
AMPA PONT DE CADENA 
AMPA FERRAN AGULLO   
 
Per a més informació podeu trucar als telèfons 93 474 49 50  
                                                       

 

 
 
PREUS: CASAL MATI DE 9'00 A 13'30 HORES  
 
El Preu dels 2 dies de juny (23 i 25) serà de 18,00€. 
 
En cas d’ ampliació del casal el preu serà el de 1 setmana. 
 
PREUS PER SETMANA 

 
1 setmana: 51€   
2 setmanes: 97€  
3 setmanes: 142€  
4 setmanes: 181€  
5 setmanes: 221€  

 
ELS SOCIS/ES DE L’ AMPA PONT DE LA CADENA 
I DE L’ AMPA DEL FERRAN AGULLÓ TINDRAN UN 
DESCOMPTE DE 3€ PER CADA SETMANA. 

 
 

PREU MENJADOR: 37,5€ setmana (mínim 35 nens/es) 
PREU ACOLLIDA MATÍ: 15€ setmana (mínim 8 nens) 
PREU ACOLLIDA TARDA: 15€ setmana (mínim 8 nens) 

 
SERVEIS EVENTUALS 
 
PREU MENJADOR: 8,00€ dia 
PREU ACOLLIDA MATÍ: 3,00€ dia 
PREU ACOLLIDA TARDA: 3,00€ dia 


