
Casal d’Estiu 2016
L’aventura de viure

Apro�tarem l’oportunitat que ens ofereixen 
els contes, poemes i cançons, per explorar 
les arts escèniques (música, dansa, teatre...) 
i tenint com a centre d’interès els cicles 
vitals i naturals. 
Tot això en un ambient lúdic on els especta-
cles i jocs d’aigua no hi faltaran!

Què farem?

A l’Escola Bosc de Montjuïc, a l’Avinguda de Miramar, 7, al 
costat de la Fundació Joan Miró i del Funicular de Montjuïc.

On?
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Preus i Descomptes

El casal s’adreça a nens i nenes de P3 a 6è

A qui s’adreça?

L’organització del casal és a càrrec de 
l’AMPA de l’Escola de Bosc de Mont-
juïc. 

La gestió del mateix serà realitzada per 
Valors Projectes Educatius.

L’execució de les activitats és a càrrec 
de Xamfrà, Centre de Música i Escena 
del Raval i el temps de migdia dels 
educadors de Valors.

El servei de cuina el gestionarà Pam i 
Pipa.

Organitzador: Promotor: Amb la col·laboració de:

Per inscripcions de 4 o més torns s’apli-
carà un descompte adicional del 5% (no 

aplicable al servei d’acollida)

En cas de necessitat es podrà fer ús puntual del servei de menjador, amb 
un cost de 7,20€ i del servei d’acollida amb un import de 3€

Qui l’organitza?

Executor:



El casal s’adreça a nens i nenes de P3 a 6è

Pagament

Reunió 
informativa

Transferència al compte corrent: Catalunya Caixa 
ES43-2013-0245-00-0201140877

Dimecres 13 d’abril
Xamfrà, C/ de les Tàpies 9 Baixos
08001 Barcelona

Convocatòria: 20.30h 
Contacte: 
casalestiuboscmontjuic@gmail.com

Documentació que cal aportar

Inscripcions online

Normativa d’inscripció

· Fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena
· Fotocòpia del carnet de vacunacions
· Fotogra�a mida carnet

Pots portar-ho físicament al punt d’inscripció o enviar-ho per email a 
info@somvalors.com

Del 18 d’abril al 3 de juny, seguint les instruccions del 
full adjunt i accedint a la nostra plataforma d’inscrip-
cions online:

                 inscripcions.somvalors.com
  Codi del centre: BOSC1010

Per més informació visita la nostra 
web, truca o envia un correu a: 

          93 427 47 34
          info@valorsipp.com

NÚMERO DE PLACES I PRIORITAT DE RESERVA

Places limitades: Màxim 80 nens/es per torn. El 50% d’aquestes 
places estaran obertes per a fer la inscripció online i el 50% restant, 
es podran fer complimentant el full d’inscripció i portant-lo al punt de 
suport. 

Un cop realitzada la inscripció, tindreu 10 dies per fer efectiu el 50% 
del pagament i aportar la documentació que especi�quem al següent 
punt. En cas de demanar beca, no caldrà que pagueu res �ns la 
resolució de la mateixa. 

PUNT D’INSCRIPCIÓ

El punt d’inscripció estarà a l’AMPA de l’Escola El Bosc des del 18 
d’abril �ns el 3 de juny, en horari de 16.30 a 17.30h i divendres de 
9.00h a 9.30h.

Canvis i anul·lacions
No s’admetran canvis de torns fora del període d’inscripció i, 
dins d’aquest període, s’atendran en funció de la disponibilitat 
de places. 

Es retornarà el 100% de l’import en cas que s’anul·li abans del 6 de maig. Es 
retornarà el 50% en cas que s’anul·li abans de 15 dies de l’inici de l’activitat.


