
     

 

CIRCULAR CAMPUS 2022 - PRIMÀRIA I 1R i 2N ESO 
Del 23 de juny al 22 de juliol 

 
                     
Benvolguts pares, mares, nens i nenes,  

  

S'acosta l’estiu i un any més ens trobem plens d'energia i d’il·lusió per realitzar el 21è Campus de 

l’Escola. Amb noves idees i nous reptes farem del Campus l’activitat més adequada per als nens i 

nenes del l’Escola Nova.  

 

Oferim el Campus des del 23 de juny fins el 22 de juliol per als nens i nenes de Primària i primer 

cicle d’ESO (1r i 2n). Hi ha l’opció de venir per setmanes. Els dies 24 de juny i el 4 de juliol són 

festa.    

 

Realitzarem un Campus en el qual combinarem diverses activitats, com l’anglès, la natació, les 

activitats de gimcanes, esports, manualitats i experiments, tallers diversos, sortides als parcs de 

l’entorn, etc.  

 

Durant el Campus, farem dues excursions: 

 

- “Humor amarillo”: el dia 30 de juny ).   

- Illa Fantasia: el dia 14 de juliol.  

 

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. 

Com ja sabeu, hi ha l’opció de fer permanències de ¾ de 8 a 9 h i de 17 a 18 h, com també el servei 

de menjador.  

 

Inscripció: L’últim dia per emplenar el formulari és el 21 de maig. Heu de realitzar la inscripció a 

través d’aquest enllaç: https://forms.gle/1f67wLgpdWzR4kZK6 

 

 

 



     

Pagament alumnes de l’Escola: El dia 8 de juny se us cobrarà l’import corresponent de 

l’Esplai/Campus (com habitualment pagueu els rebuts de l’Escola). El servei de permanències i de 

menjador se us cobrarà a setmana vençuda.  

*En el cas que es facin canvis una vegada fet el pagament, les devolucions corresponents es 

realitzaran durant el mes de setembre.   

 

Pagament alumnes de fora de l’Escola: Els alumnes de fora de l’Escola haureu de passar per 

Secretaria (C/Puig Novell 18) a fer el pagament corresponent a l’Esplai/Campus, servei de menjador 

i permanències del 13 al 17 de juny. No es podrà començar l’Esplai/Campus si no s’ha fet el 

pagament en aquestes dates.  

*En el cas que es facin canvis una vegada fet el pagament, les devolucions corresponents es faran 

el 22 de juliol.  

FINS AVIAT I BENVINGUTS AL CAMPUS 2022!  

 
Preus per setmanes: (IMPORTANT = Qui s'apunti a TOT el Campus, hi ha un 5% de dte.) 
 

 Preus de matí Preus de tot el dia 
1a. 23 de juny (1 dia) * 24 FESTA 17,00€ 21,00 €  

 
2a. Del 27 a l’1 de juliol (5 dies) + Excursió 
“Humor amarillo”  

78,00 + 32,00€  
d’excursió = 110,00€ 

98,00 + 32,00€ 
d’excursió =130,00€ 

3a. Del 5 al 8 de juliol (4 dies) * 4 FESTA 67,00€  84,00€  
4a. De l’11 al 15 de juliol (5 dies) + Excursió 
Illa Fantasia 

78,00 €+ 29,00€ 
d’excursió = 107,00€  

98,00 € + 29,00€ 
d’excursió = 127,00€ 

5a. Del 18 al 22 de juliol (5 dies) 78,00 € 98,00 € 
Del 23 de juny al 22 de juliol (20 dies) 
 
(IMPORTANT = Qui s’ apunti a TOT el 
Campus sencer, hi ha un 5% de dte). 

379,00 € 
 

360,00 € 
 

460,00 € 
 

437,00 € 
 

 
 
Servei de menjador i permanències 
 

 D’1 a 5 dies  (preu dia ) 6 o més dies (preu dia) 
Mitja Pensió 9,85 € 8,70 € 
 D’1 a 6 hores (preu hora) 7 o més hores 
Permanències 6,95 € 48,00 € 

 
 
 
 
 
 

 

Us hi esperem, 
no us ho perdeu!  


