
         

 
CIRCULAR ESPLAI 2022 - LLAR D’INFANTS I EDUCACIÓ 

INFANTIL  
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 31è Esplai de 

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

nenes del Petit Estel. 

 

Oferim l'Esplai des del 23 de juny fins el 22 de juliol per als infants de la Llar d’Infants i d’Infantil. Hi 

ha l’opció de venir per setmanes. Els dies 24 de juny i el 4 de juliol són festa.    

 

Aquest any tornem a apostar per l’anglès, la natació a La Nova i les activitats de gimcanes, contes, 

titelles, balls i danses, activitats psicomotrius, activitats al sorral, iniciació a l’esport, sortides als 

parcs de l’entorn, etc. Per als alumnes d’Infantil, la temàtica de l’Esplai serà “La Volta al Món.” 

 

Durant l’Esplai, farem dues excursions: 

- La Granja Canpidelaserra: el dia 14 de juliol amb els grups de Llar 1 grans, Llar 2, I3, I4 i I5.  

- El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa amb els grups d’I3, I4 i I5 (29, 30 de juny i 1 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/gHzX4JRfcyxtkg5h8 

 

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 CURSET D’ESTIU 2022! 

 
 

PREUS PER SETMANES  (IMPORTANT = Qui s'apunti a TOT l’Esplai, hi ha un 5% de dte.) 
 

 Preus de matí Preus de tot el dia Excursió 
1a. 23 de juny  (1 dia)  
*24 FESTA 

16,00 € 19,00 €  

2a. Del 27 a l’1 de juliol (5 dies)  74,00 € 88,00 €  

3a. Del 5 al 8 de juliol (4 dies)   
*4 FESTA 

61,00 €  72 €   

4a. De l’11 al 15 de juliol (5 dies) + 
excursió a la Granja 

74,00 € + 24,00€ 
excursió = 98,00€ 

88,00 € + 24,00€ 
excursió = 112,00€ 

Si -  No 

5a. Del 18 al 22 de juliol (5 dies) 74,00 € 88,00 €  
Del 23 de juny al 22 de juliol  (20 dies) 
(IMPORTANT = Qui s'apunti a TOT 
l’esplai sencer, hi ha un 5% de dte.) 

323,00 €  
 

306,00 €  

379,00 € 
 

360,00 € 

 

 
 
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!  


