
Organitza: Col·labora:Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola del Mar

Adreceu-vos a: Serveis Socials
c. Santa Eulàlia, 40

AJUTS SOCIALS

 

DESCOMPTES:
Només al casal, 5% famílies 
monoparentals i nombroses.

De l’1 al 31 de JULIOL
Del 3 al 14 d’AGOST

(agost en funció de les inscripcions)

De P3 a 6è

Horaris
Casal Estiu

Casal matí 9 a 13 h

Menjador 13 a 15 h

Casal tarda 15 a 17 h

31,80 €

20,78 €

9,07 €

53 €*

34,63 €

15,12 €

DEL 12 AL 19 DE JUNY
Casal Naïfar:
www.naifarlleure.es | Tel. 615 14 04 42
casalvilassardemar@naifarlleure.es

Casal Cercle:
www.cercleilleure.es | Tel. 647 97 41 23
greenheroescercle@gmail.com

1ª Setmana Setmana
completa(3 dies)

Cercle
   

    
     

                                                Activitats de ll
eu

re

INSCRIPCIONS ONLINE

Vilassar de Mar
CASALS

DE MUNICIPI

ESTIU
2020

Casal
d’

La Xènia i el Zach viuen al planeta Valors i volen
viatjar al Maresme per conèixer les seves poblacions, 
tradicions, jocs i cultura, però sobretot volen conèixer 

aquells gegants que es veuen des d'on viuen.
A canvi, ells ens ensenyaran els valors del seu planeta.

Ens acompanyes en la seva aventura?

Durant set setmanes els nens i nenes del casal s'endinsaran 
en una trepidant aventura amb la Némesis, la Posidonia, 

l'Helios i en Flux, entre d'altres personatges, per tal 
d'aconseguir una importantíssima missió:

Salvar el planeta d'Origin i ederrocar l'Hades!

*L’import del Casal, de 9 a 13 hores és 14,80 euros més econòmic que l’any passat atès que les entitats que ho gestionen han ajustat els costos i l’Ajuntament de Vilassar de Mar 
ha fet una aportació econòmica extraordinària.

El mes de setembre, amb motiu de les obres 
d’adequació de les escoles no es podrà oferir 
el Casal.
S’obrirà Casal en els 4 centres públics de 
Vilassar de Mar. Cada infant haurà 
d’inscriure’s al casal del seu centre escolar.
Els infants que no vagin a cap centre públic de 
Vilassar de Mar l’organització els distribuirà 
per Casal en funció dels grups de convivència 
que s’hagin de crear.
L'organització es reserva el dret de no obrir el 
casal en un centre en cas que no s'arribi al 
mínim d'inscrits previst.


