CASAL D’ESTIU 2017
DOK
CARDEDEU

CASAL ‘17

INFORMACIÓ PER ELS PARES I MARES.
1.- Dates i horaris del Casal ‘17.
El Casal començarà el DIJOUS 22 DE JUNY fins el DIVENDRES 4 d’ AGOST, de dilluns a
divendres de 9h. fins les 13h. i de 15h. a 17h. Hi ha servei d’acollida de 7:30h. a 9h. i de 17h. a 18h.
També hi ha servei de menjador de 13h. a 15h. Cada família té definit la seva participació en setmanes i
horaris a la seva fitxa d’inscripció. Aquesta participació es pot modificar per afegir més setmanes i
serveis durant tot el casal.

2.- Lloc de trobada i recollida.
Tots/es els nens/es han d’entrar per la porta principal de l’escola i ser acompanyats fins al pati
on seran recollits per els/les monitors/es. A l’hora de la recollida a les 13h. i a les 17h. es farà de la
mateixa manera. Per recollir als/les nens/es que es quedin al menjador i a l’acollida de la tarda es farà a la
porta del menjador al costat de la porta principal.
3.- Canvi d’horaris per excursions.
Tant a l’excursió al parc aquàtic com al plató l’horari del casal per els/les participants de la
mateixa és de 9h. a 17h. A part de les acollides del matí i de la tarda que continuaren de la mateixa
manera. Per a aquells que no vinguin a les excursions i/o a les colònies l’horari continuarà sent el mateix
del casal.

4.- Formes de comunicació.
-

-

-

Mail:
o

info@artgest.es per a temes administratius.

o

ester@artgest.es per a temes de coordinació diària.

o

alejandro@artgest.es per a temes relacionats amb fotos, vídeos i web Artgest.

Telèfon:
o

Ester i Alejandro: 617.231.260. De 7:30h. a 18:30h. per a temes de coordinació diària.

o

Víctor: 607.462.768. de 10h. a 16h. per a temes administratius.

Presencialment:
o

8h. a 9:30h. i de 15h. a 15:30h. al menjador de l’escola.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

