L’Equip Directiu

Tot seguit, us donem la relació de preus:
Preu per setmana al juny: 65€
Preu per setmana al juliol: 80€
Preu per servei de menjador:
setmana juny 30€ / setmana juliol 35€

Sabadell, abril de 2019

Del 22 al 26 de juliol

Servei d’acollida tarda
Servei d’acollida matí

Ben cordialment,

Té alguna al·lèrgia o intolerància?............. Quina?....................................................

La reunió informativa tindrà lloc el
dimecres dia 15 de maig a les 19 h a
la Sala d’Actes de l’escola (carrer
Indústria, 9).

De l’1al 5 de juliol

El pagament sencer del casal es farà en
efectiu a la Secretaria de l’escola del 25
de juny al 5 de juliol.

Servei de Menjador

L’horari serà de 9 a 13 h i de 15 a 17 h, amb
possibilitat de quedar-se a dinar. També
s’ofereix un servei d’acollida de 8 a 9 h i de
17 a 18 h de la tarda.

Si hi esteu interessats, ompliu la
següent butlleta i feu-la arribar a la
Secretaria de l’escola abans del 31 de
maig.

Del 15 al 19 de juliol

Us hi esperem!

Preu del tiquet de menjador: 9€

Del 8 al 12 de juliol

Junts podem gaudir d’un Casal únic.

per

Del 25 al 28 de juny

Volem aconseguir que els vostres fills
gaudeixin del seu temps de vacances
d’allò més, trobant un punt d’equilibri entre
l’aspecte recreatiu, que és inherent a
l’activitat i època de l’any, i l’aspecte
educatiu, que no volem oblidar. Això ho
farem a través dels tallers, les sortides, el
joc, l’esport, la convivència, i moltes altres
activitats que anireu descobrint poc a poc al
llarg d’aquest estiu.

d’acollida

NOM.................................................... COGNOMS.............................................................................. CURS..................

S’acosta l’estiu i l’escola ja està preparant el
casal que enguany es farà del 25 de juny al
26 de juliol.

Preu per servei
setmana: 6€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FITXA D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU JUNY-JULIOL 2019

Benvolguts pares i alumnes,

Col·legi Sagrada Família
de Sabadell

2019

C/ Indústria, 9 – C/ Sant Josep, 10
Telèfon: 937253144
E-mail: secretaria@safasabadell.com

Apunta-t’hi!!
Tots junts ens ho
passarem molt i
molt bé!!!

