
 

 
 
 
 
Casals d’estiu 
 
Escola 25 de Setembre 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 10 infants inscrits): 12€ setmanals, 4€/dia esporàdics 
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 10 infants inscrits): 36€ setmanals  
Servei de tarda opcional de 15.30 a 17 h (mínim de 10 infants inscrits): 15 € setmanals. 
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 15 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al despatx de l’AMPA de 9 a 10:30 h, i de dilluns a dimecres de 16 a 17h. El pagament es 
farà via ingrés o transferència bancària a: ES90 0081 0001 1100 0190 9898 del Banc Sabadell. 
Ho org.: AMPA Escola 25 de Setembre 
 
Escola del Bosc 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h: 10€ setmanals, 3€/dia esporàdics  
Servei de menjador opcional de 14 a 15:30h (mínim de 10 infants inscrits): 35€ setmana, 8€/dia esporàdics 
Servei de tarda opcional de 15.30 a 17 h (mínim de 5 infants inscrits): 15€ setmanals, 6€/tarda esporàdics 
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 20 infants inscrits per setmana. 
El pagament es farà via ingrés o transferència bancària a: ES44 0081 0347 7400 0128 5932 del Banc Sabadell. 
Opció 1: al despatx de l’AMPA. Horaris: Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30h, dimarts de 9 a 10h i de 16:30 a 
17:30, dijous de 9 a 10h i de 15 a 16:30h i divendres de 15 a 16:30h 
Opció 2: a L’extra (C. Mare de Déu de Lourdes, 14). Horaris: de dilluns 6 a dijous 9  juny: de 9:00 a 12:30 i de 
16:00 a 20:30, Divendres 10 de juny, de 9:00 a 12:30. 
Ho org.: AMPA Escola del Bosc i l’Extra 
 
Escola Ca n’Alzamora 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 8 infants inscrits): 15€ setmanals, 3€/dia esporàdics 
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 20 infants inscrits): 30,50€ setmanals, 6,80€/dia 
esporàdics  
El Casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 20 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al despatx de l’AMPA de dilluns a divendres de 9 a 9.30 h; dimecres de 16.30 a 19 h, i 
dilluns,dimarts, dijous i divendres de 16.30 a 17.45 h. El pagament es farà via transferència bancària un cop 
feta la inscripció, en 1 ó 2 terminis 
Ho org.: AMPA Escola ca n’Alzamora 
 
Escola Joan Maragall 
Servei de bon dia opcional de 7:30 a 9 h (mínim de 10 infants inscrits): 13€ setmanals de 8 a 9h: 10€ setmanals  
Servei de menjador opcional de 14 a 15 h (mínim de 10 infants inscrits): 25 € setmanals  
Servei de tarda opcional de 15 a 18 h (mínim de 20 infants inscrits): 29 € setmanals 
La llengua vehicular del casal serà l’anglès i es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 15 infants inscrits 
per setmana. 
La matrícula es farà al despatx de l’AMPA de 15.30 a 17.30 h. El pagament es farà via transferència bancària. 
Ho org.: AMPA Escola Joan Maragall 
 
Escola Montessori 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 10 infants inscrits): 10 € setmanals, 3€/dia esporàdics 
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 10 infants inscrits): 35 € setmanals, 8€/dia esporàdics 
Servei de tarda opcional de 15.30 a 17 h (mínim de 15 infants inscrits): 15 € setmanals 
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 20 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al despatx de l’AMPA dimarts i dijous de 9 a 10 h i de dilluns a divendres de 16 a 17 h. El 
pagament es farà via ingrés o transferència bancària a: ES48 2100 3140 4122 0018 2302 "La Caixa". 
Ho org.: AMPA Escola Montessori 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Escola Mossèn Cinto 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 10 infants inscrits): 12 € setmanals, 4€/dia esporàdics  
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 10 infants inscrits): 36 € setmanals, 8,50€/esporàdics 
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al menjador, de dilluns a divendres 9 a 10.30 h i dimarts i dijous de 15.00 a 16.30 h. 
El pagament es farà via ingrés o transferència bancària a: ES88 0182 1547 1602 0155 4462 del BBVA. Cal 
posar casal i nom de l’infant al concepte. 
Ho org.: AMPA Escola Mossèn Cinto 
 
Escola Ramon Llull 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 10 infants inscrits): 16 € setmanals, 4€/dia esporàdics  
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 10 infants inscrits): 6,20€/dia, 6,80€/esporàdics 
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al despatx de l’AMPA de 9:30 a 11h i de 16:30 a 17 h i el pagament del Casal es farà en 
EFECTIU i els serveis de bon dia i menjador via domiciliació bancària. 
Ho org.: AMPA Escola Ramon Llull 
  
Escola Rivo Rubeo 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 8 infants inscrits): 12 € setmanals, 3,50€/dia esporàdics  
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 10 infants inscrits): 32 € setmanals, 9,50€/esporàdics 
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 18 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà a l’entrada principal de l’escola de dilluns a divendres 9 a 9:30 h, el dimarts de les 13h a 
13:30 i el dijous de les 15:30 a 16h, així com via telemàtica.  
El pagament es farà via ingrés o transferència bancària a: ES80 2100 3124 8822 0025 9957. Cal posar el nom 
de l’infant. 
Ho org.: AMPA Escola  Rivo Rubeo 
 
Escola Schola  
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 4 infants inscrits): 10 € setmanals  
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 27 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà a l’AMPA de l’escola Pau Casals de 15 a 20 h i el pagament es farà en efectiu, o via ingrés 
o transferència bancària a: ES23 0182 0847 9002 0157 6918 del BBVA. Cal posar el nom de l’infant. 
Ho org.: AMPA Escola Pau Casals 
 
Escola Teresa Altet 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 10 infants inscrits): 12 € setmanals, 4€/dia esporàdics 
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 10 infants inscrits): 31 € setmanals, 6,80€/esporàdics  
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al menjador de P3 (atenció a l’usuari de menjador) de 9.30 a 11 h i el pagament es farà en 
efectiu. 
Ho org.: AMPA Escola Teresa Altet 
 
Escola Torre de la Llebre 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h (mínim de 5 infants inscrits): 12 € setmanals, 4€/dia esporàdics  
Servei de menjador opcional de 14 a 15.30 h (mínim de 10 infants inscrits): 36 € setmanals, 8,50€/esporàdics  
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 20 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al menjador de 8.30 a 10 h i dimecres de 16 a 17 h. El pagament es farà via ingrés o 
transferència bancària a: ES88 0182 1547 1602 0155 4462. Cal posar el nom de l’infant i sense el comprovant 
d’ingrés la matrícula del casal no quedarà formalitzada. 
Ho org.: AMPA Escola Torre de la Llebre 
 
Escola CEE Ca n’Oriol 
Servei de bon dia opcional de 8 a 9 h: 10 € setmanals, 3€/dia esporàdics  
Servei de menjador opcional de 14 a 15 h (mínim de 10 infants inscrits): 6 € dia  
Servei de tarda opcional de 15 a 17 h (mínim de 5 infants inscrits): 10 € setmanals, 3€/tarda esporàdics 
El casal es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 10 infants inscrits per setmana. 
La matrícula es farà al menjador de l’escola de 8.30 a 10 h i de 16 a 17 h i el pagament es farà en efectiu o bé 
via transferència bancària al compte de l’AMPA. Cal posar el nom de l’infant i sense el comprovant d’ingrés la 
matrícula del casal no quedarà formalitzada. 
Ho org.: AMPA CEE Ca n’Oriol 
 
 
 


