
Descripció

El Casalet és una activitat diària pensada amb la finalitat de poder complementar l’horari escolar
fins a l’inici de les activitats extraescolars del mes de setembre i a més per ajudar a les famílies
en  la  seva  conciliació  familiar  i  laboral.  Aquest  servei  està  destinat  a  tots/es  els  infants  de
l’Escola.

Calendari i Horari

Del 12 al 30 de setembre de 2019, de 16:30h a 18h.

Centre d’interès
Qui té la clau màgica?
Hem tornat de vacances i el/la conserge està molt trist/a ja que ens ha dit
que la clau màgica que estava guardada des del primer dia que es va obrir
l'Escola i que és l'única que obra totes les portes, ha desaparegut. Haurem
de fer tot d'activitats, resoldre enigmes, receptes màgiques i moltes coses
més per tornar La Clau Màgica i quedi ben guardada un altre cop i així el/la
conserge tornarà a somriure.

Període d’inscripció

Del 25 de juny al 5 de setembre de 2019 a través de la nostra web www.einacooperativa.coop.
Per poder realitzar la inscripció s’ha de tenir pagada la quota d’AMPA del curs 19/20. 

Quota

S’ha de tenir pagada la quota d’AMPA del curs actual. 
• Tot el casalet: 48,00 €
• 14 ó 13 dies: 46,00 €
• 12 ó 11 dies: 41,00 €
• 10 ó 9 dies: 36,50 €
• 8 ó 7 dies: 35,00 €
• 6 ó 5 dies: 28,50 €
• 4 ó 2 dies: 18,50 €
• Esporàdic: 8,00 €

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

Pagament

L’import es cobrarà directament del vostre compte del 5 al 10 de setembre de 2019. 
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  4  de  setembre 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 
Tel. 93 736 47 22 / 661 613 627
Horari atenció: 10h-14h i de 16h-19h
www.einacooperativa.coop
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