
Organitza: Col·labora:

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

AJUTS SOCIALS

 

DESCOMPTES:
5% famílies monoparentals
i nombroses(menjador exclòs). 

Del 28 de JUNY
al 30 de JULIOL

De P3 a 6è

Horaris

Casal matí 9 a 13 h

Acollida 8.30 a 9 h

Acollida 8 a 9 h

Menjador 13 a 15 h

Casal tarda 15 a 17 h

53€*

35€

14€

7€

15€

Preu/setmana

DEL 22 DE MAIG A L’11 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
exploradorscercle@gmail.com

INSCRIPCIONS ONLINE

Vilassar de Mar
CASALS

DE MUNICIPI

Us donem la benvinguda al tren dels Divers, un tren màgic
i especial. Màgic perquè té la capacitat d’enlairar-se

i volar, i especial perquè està format per persones molt 
especials. En aquest tren tenen cabuda tot tipus d’infants, 

per això algú també l’anomena el tren de la inclusió
i té la capacitat de parar a llocs on es celebren unes

festes mil·lenàries i molt divertides.
Així que, us convidem a ser passatgers d’aquest tren

i viatjar amb nosaltres.

Una trepidant aventura ens espera aquest estiu!
Ens convertirem en exploradors i viatjarem arreu del món

al costat de l'Amèlia Earhart, la primera dona a creuar 
l'atlàntic pilotant un avió. Cada setmana visitarem un 

continent i coneixerem diferents cultures, farem atrapa 
somnis, holly festival, Bomas, gimcanes amb jeroglífics… 

T'apuntes a viure aquesta aventura? T’hi esperem!

*L’import del Casal, de 9 a 13 hores és 14,80 euros més econòmic que l’any 2019 atès que les entitats que ho gestionen han ajustat els costos i l’Ajuntament de Vilassar de Mar 
ha fet una aportació econòmica extraordinària.

EARTH
EXPLORERS

Amèlia Earhart

Cercle
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Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola del Mar

ESTIU
Casal

d’ ‘21

REUNIÓ 
VIRTUAL 

Presentació dels  casals:

25 de maig | 19h: 
Cercle

26 de maig | 19h:
Naïfar

ESCOLA PÉREZ SALA ESCOLA DEL MAR


