


ACOLLIDA MATÍ
8:00 a 9:00 hores

CAMPUS
Matí: 9.00 a 13.30 hores
Matí i tarda: 9.00 1 3.30 i de 15.00 a 17.00 hores

SERVEI MENJADOR
13:00 a 15:00 hores



























* La setmana que hi ha excursió el preu del servei de menjador serà de 31.50 € per 
setmana. El dia de la sortida els infants hauran de portar el dinar de casa.

PROMOCIONS:
- Ets família nombrosa i inscrius a tres o més germans
- Tens un amic/amiga escolaritzat/da a escola Vedruna i s’ha inscrit al 
campus.
- Durant el curs 2021/22 has estat usuari de les extraescolars de +klleure.
- L’estiu passat l’infant va assistir al Campus +Kestiu Vedruna.

ACOLLIDA MATÍ (8:00 A 9:00 HORES): 
*(Entrades a partir de les 7:50 h)
- Preu nen/a setmana: 13€/setmana
- Preu nen/a esporàdic: 3 €/dia

SORTIDES:
- Tecno parc (tots els grups del campus): 
  18 €/participant
- Ocio Aventura (tots els grups del campus):
  18 €/participant
- Salting i platja (tots els grups del campus): 
  18 €/participant
- Bivac a Vilanova i la Geltrú: 15 €/participant

PREUS DEL CASAL PER SETMANA

CAMPUS MATÍ
(9 A 13.30 H) 58 € 59 € 63 €

CAMPUS MATÍ
I TARDA 

(9 A 13.30 H I DE 
15.00 A 17.00 H)

83 € 84 € 88 €

CAMPUSPROMOCIONSINFANT ESCOLARITZAT
A VEDRUNA

ACOLLIDA MATÍ
(9 A 13.30 H) 13 € 3 €

SERVEI
MENJADOR* 

(13.30 A 15.00 H)
39 € 8,50 €

PREU ESPORÀDICPREU SETMANA*

- Preu nen/a assegurança d’accidents obligatòria: 
   4€ participant/tot el casal 

- Preu samarreta identificativa: 5€

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 
I SAMARRETA



PERÍODE D’INSCRIPCIONS
 1R PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Del 2 maig al 1 de juny
 Si t’apuntes dins d’aquest període pagaràs el 50% en el moment de la inscripció i el 50% restant el 2 de juny.

2N PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Del 2 de juny al 12 juny
 En aquest període una vegada es fa la inscripció es farà el pagament del 100% del campus.

Una vegada es finalitzi el primer període d’inscripcions no assegurem que tinguem plaça en el segon període.

En cas de no voler fer les sortides programades, els participants tindran servei de campus a l’escola.

L’assegurança d’accidents és un import fix encara que s’inscrigui el participant en setmanes soltes.

Tant el servei d’acollida de matí com el servei de menjador com el servei de campus de tarda hi ha un mínim de 10 nens o nenes fixos 

per a oferir aquest servei. En cas de no arribar als mínims us ho comunicarem abans de l’inici del campus.

El dinar serà de càtering.

Pel servei de menjador esporàdic haureu d’avisar al matí al seu monitor/a o al telèfon 722 606 469 (sempre abans de les 9.30h) i us 

passarem un rebut setmanal pels serveis realitzats.

Pel servei d’acollida esporàdic no cal avisar i us passarem un rebut setmanal pels serveis realitzats.

Si voleu inscriure al Campus d'estiu, el vostre infant amb possessió d'un certificat de reconeixement de grau de discapacitat o targeta 

acreditativa de la discapacitat, ens ho heu de comunicar previ a l 'inscripció.

 1R PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Del 2 maig al 1 de juny






