CASALET
JUNY 2019
Pendent d’aprovació pel Consell Escolar

Descripció

Del 3 al 21 de juny de 2019.

Durant aquestes tres setmanes farem activitats al
voltant del respecte a la natura i amb això poder
treballar temes de sostenibilitat més propers com
són reciclatge, bon ús de l’aigua etc.
De ben segur que gaudirem molt a la vegada que
aprenen moltes coses noves.
ENTRE TOTS I TOTES AJUDAREM A LA MILLORA
DEL NOSTRE PLANETA !!!!!!

Horari

Període d’inscripció

Del 3 al 7 de juny: de 16:30h a 18:00h.
Del 10 al 21 de juny: de 15:30h a 16:30h.
de 15:30h a 18:00h.

Quota

El Casalet és una activitat diària pensada amb la
finalitat de poder complementar l’horari escolar
durant la jornada intensiva de les escoles al mes de
juny i a més per ajudar a les famílies en la seva
conciliació familiar i laboral.

Calendari

Reunió informativa
Es farà una reunió informativa: 30 d’abril a les
16:45h.

Centre d’interès
«Hi ha mil maneres de canviar el món, la primera
comença per les vostres accions».

Del 13 al 24 de maig a través de la web.

Dies

Setmana del
3 al 7 de juny
Preu horari:
16:30 a 18:00h

Preu horari:
15:30 a 16:30h

Preu horari:
15:30 a 18:00h

Tots els dies

48,00 €

32,50 €

77,50 €

14 ó 13 dies

46,00 €

31,50 €

74,50 €

12 ó 11 dies

41,00 €

28,00 €

66,00 €

10 ó 9 dies

36,50 €

25,00 €

58,50 €

8 ó 7 dies

35,00 €

23,50 €

55,50 €

6 ó 5 dies

28,50 €

19,50 €

45,50 €

4 ó 2 dies

18,50 €

12,50 €

29,00 €

Esporàdic

8,00 €

5,00 €

12,50 €

Es farà un descompte del 5% als segons germans/es i successius.

Pagament

Des de l’EINA el tema de la sostenibilitat
mediambiental ens ho prenen molt en
seriosament, per aquest motiu volem treballar amb
els vostres fills i filles durant uns dies activitats de
conscienciació envers el medi ambient.
La Greta Thunberg amb només 16 anys ha
aconseguit fites molt importants envers el tema del
canvi climàtic, per tant, tots i totes podem seguir
els seu exemple.

L’import es cobrarà directament del vostre compte
del 30 de maig al 3 de juny.
Cal tenir en compte que l’anul·lació de la inscripció
suposarà perdre la quota un cop carregat. Una
vegada feta inscripció, només s’acceptaran baixes
abans del 29 de maig per correu electrònic a
activitats@einacooperativa.coop.

Per més informació
C. Pamplona, 21 08227 Terrassa
937 36 47 22 / 648 247 285
www.einacooperativa.coop

