
preus 

Les famílies dels infants participants al casal podreu triar les dates i les franges 

horàries que millor s’ajustin a les vostres necessitats per setmanes. Els preus per 

setmana dels serveis ofertats són: 

Bon dia De  8.00 a 9.00 12,00 € 

Casal matí De 9.00 a 14.00 55,00 € 

Menjador De 14.00 a 15.30 36,00 € 

Menjador esporàdic De 14.00 a 15.30 8,50 € 

Bon dia esporàdic De  8.00 a 9.00  4,00 € 

 

Subvencions Ajuntament de Rubí 

Adjuntem un full on podeu calcular el vostre preu 

Recordeu que per gaudir dels beneficis us heu de matricular dins el període 
establert i dur tota la documentació. 

 

 

 

casal d’estiu 2017 

   JU-LEE BERT SAN I ELS 
SUSHIS MALVATS 

 
Escola Torre de la Llebre 



 

introducció 
 

Arriba l’estiu, temps de vacances i d’esbarjo. L’AMPA i Campos Estela ens hem 

proposat que els nens i nenes gaudeixin d’aquests dies d’una manera ben 

diferent, i, sobretot, que s’ho passin molt i molt bé. 

 Enguany, hem titulat el casal “JU-LEE BERT SAN I ELS SUSHIS MALVATS”.  

En Ju-Lee Bert San, fa temps que busca la recepta definitiva per cuinar el millor sushi 

del món. Durant anys i anys, ha buscat receptes, ha viatjat per tot el món parlant amb 

savis cuiners per tal de trobar la millor recepta de sushi… ho aconseguirà? 

Cada setmana viurem una aventura! 

 Setmana 1:  En Ju-Lee Bert necessita ajuda 

 Setmana 2:  El nostre WASABI ha desaparegut 

 Setmana 3:  Perfeccionem l'entrenament i ens trobem  amb en Hayana Yohei; 

tracem un pla 

 Setmana 4: La gran batalla final 

Farem 2 sortides del centre, tot alternant sortides a la piscina i visites 

organitzades o excursions. A banda, farem sortides més curtes pels voltants i 

alguna activitat en anglès.  

dates i horaris 
 

Dates: del 03 al 28 de juliol 

L’horari del casal serà de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. 

S’ofereixen, com a serveis opcionals, el bon dia de 8.00 a 9.00 h, i el servei de 

menjador de 14.00 a 15.30 h. 

inscripcions 
Les inscripcions es faran al menjador, entre el 29 de maig i el 6 de juny, ambdós 

inclosos. de 8.30 a 09.30 h. També es podrà fer dimarts 30 de 16.00 a 17.00 h. 

Cal presentar tots els documents que es demanen al full d’inscripció. En cas de 

necessitats educatives especials, cal presentar un informe o el certificat de 

discapacitat. 

També cal presentar el comprovant de l’ingrés a La Caixa, al compte nº ES83-

2100-0014-12-0201005075. Posar “Ref.0563555” i al concepte, el nom del nen/a. 


