
Per a nens/es de P3 a 6è de primària (Nascuts anys 2002-2010).  
Les activitats estaran organitzades per grups d’edats (3-5 anys, 6-8 anys i +8 anys), orientativament. 
 

Activitats:   
Jocs, activitats pre-esportives, tallers, psicomotricitat, cançons i danses, gimcanes (Activitat Central), piscina 
cada dia, jocs d’aigua, i sortides per l’entorn... Tot articulat a partir d’un centre d’interès: “Quina 
Animalada” que s’estructurarà en eixos d’animació setmanals al llarg de l’estiu. Els animals del cel, 
animals de la bassa, animals del fred, animals del desert..., són alguns d’ells, combinant personatges 
reals i de ficció. 
Introduïm al casal activitats que ens permeten un LISTEN & PRACTICE ENGLISH (escolta i practica 
anglès). A partir d’un conte o una sessió de jocs en anglès a la setmana, i una cançó setmanal.  
La programació setmanal s’estructurà en tres sessions d’activitats programades pel matí amb un descans per 
esmorzar d’ 11 a 11.30h. Es té en compte en seleccionar les activitats evitar estar al pati, exposats a la 
calor, en la franja horària on fa més sol.  
 

Inscripció per MES, Juny+Juliol, o SETMANES: 
• Setmana 1, del 25 al 27 de juny* 
• Setmana 2, del 30 de juny al 4 de juliol 
• Setmana 3, del 7 a l’11 de juliol 

• Setmana 4, del 14 al 18 de juliol  
• Setmana 5, del 21 al 25 de juliol 
• Setmana 6, del 28 al 31 de juliol* 

Preus: 
Modalitat / Torn Mes juliol Juny + Juliol Setmana 5 dies* 

Dates: De l’1 al 31 de juliol Del 25 de juny al 31 de juliol  A escollir 

Matí, de 9 a 13h 170 € 167€* 205 € 202€* 46,5 € 43.5€* 

Matí + Menjador, de 9 a 15h 320 € 317€* 385 € 382€* 83,5 € 80,5€* 

Tot el Dia, de 9 a 16.30 h 370,50 € 367’50€* 445 € 442€* 95 € 92€* 

Acollida Matinal, de 8 a 9h 34 € 31€ 41 € 38€ 9,5 € 6,5€ 

Preus per als participants de les ESTADES ESPORTIVES: 

Modalitat / Torn Setmana Mes de juliol Setmana de Juny + 
Mes de Juliol 

Dates: Setmana a escollir De l’1 al 31 de juliol Del 25 de juny 
 al 31 de juliol 

Servei Menjador, 
 de 14 a 15h 

31 € 28€ 118,5 € 115,5€ 143 € 140€ 

Menjador + Tarda* 
 de 14 a 16’30h 

43 € 40€ 170 € 167€ 204 € 201€ 

(*) Les setmanes de 3 i 4 dies els preus seran proporcionals. 

Els torns es tiraran endavant amb un mínim de 15 participants per franja horària, tret de l’Acollida matinal i 
on el mínim serà 8 participants. 

Descomptes per a germans:  Aplicarem un descompte del 10% en la quota del 2n germà, i del 
20% en la del tercer germà. Els germans han de venir tots al casal, i l’ordre dels germans es fixa pel 
preu de la inscripció. 

*Preus per als membres de l’AMPA: Es descomptaran 3€ de cada import als membres de 
l’AMPA. 

Informació a les famílies:  Hi haurà un blog específic del casal d’estiu per a les famílies al qual 
s’accedirà a través de la nostra web www.totoci.net. Cada setmana es publicaran les notícies i 
activitats destacables així com imatges il·lustratives del que anem treballant. A més es lliurarà en 

format paper el Pla d’activitats setmanal, circulars informatives i enquesta de valoració del servei. 

Com inscriure’s: 

1.- Ompliu el full d’inscripció i entregueu-l’ho el dia de la reunió, dilluns 2 a les 20 hores, o els dies 
d’inscripció: dimarts 3 i dimecres 4 de juny, de 16’30 a 17’30h. A la biblioteca de l’escola. També el 
podeu demanar per e-mail a anna@totoci.net 

2.- Aboneu l’import de la inscripció del vostre fill/a en efectiu un dels dies indicats per a formalitzar-

la, o bé ingresseu al c/c de TOTOCI l’import corresponent. Fent constar el nom del nen/a com a 
beneficiari de l’ingrès. Si heu fet la inscripció per e-mail demaneu-nos si la liquidació a ingressar és 
correcte. Ingrès a: ES49-0081-0146-5800 0119 1722  (Banc Sabadell)  

AMPA JACINT VERDAGUER & TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT SL  


