Barcelona, a 21 de març de 2017

Benvolgudes famílies,
El proper dimecres 29 de març de 19.30 a 21.00 h a la biblioteca de l’escola Costa i Llobera, us
presentarem les activitats que des de la Vocalia d’estiu estem preparant i començant a dissenyar
perquè els infants i les famílies del Costa i Llobera puguem gaudir d’unes vacances i activitats, molt
refrescants i atractives. Esperem que us agradin!

Casal d’estiu al Costa i Llobera Per a infants de P3 fins a 3r de primària


Hi ha 5 torns:
- Torn 1: Del 22 al 23 de juny
- Torn 2: Del 26 al 30 de juny
- Torn 3: Del 3 al 7 de juliol
- Torn 4: Del 10 al 14 de juliol
- Torn 5: Del 17 al 21 de juliol



L’horari és de 8.30 h (lloc de trobada: Can Caralleu) o 9.00 h (lloc de trobada: escola) a
16.30h.

 Preu:
- Setmana de dos dies: 41,20 €
- Setmana de cinc dies: 103 €


Activitats de lleure i de vacances, als espais exteriors i entorn natural del Costa, parc de
l’Oreneta, menjador de l’escola i piscina a Can Caralleu.



Organitzat per la Vocalia d’Estiu i l’equip de monitors i monitores de l’escola.



Inscripcions del 24 d’abril al 5 de maig, el sistema de matrícules per aquest estiu us
l’explicarem a la reunió informativa

Casal d’estiu de música i dansa al Taber Per a infants de 2n a 6è de primària
Aquesta nova proposta neix de la necessitat de cobrir una franja d’edat de nens i nenes més grans
amb un servei públic i amb una temàtica artística. Tot plegat de la mà de les AFAs de les escoles
públiques de l’entorn, Taber, Dolors Moserdà i Costa i Llobera i realitzat per VivArtist
http://vivartist.com/vivartist/casal-vivartist

Casal d’estiu Can Caralleu
Continuem amb la col·laboració de l’equipament esportiu municipal, Can Caralleu, per a donar
prioritat i cabuda als serveis que ofereixen d’activitats d’estiu a les famílies del Costa i llobera.
http://www.claror.cat/cancaralleu/activitatsestiu/Esplais%20i%20campus/joves/can%20caralleu?filter=estiu

Us donarem tots els detalls i ampliarem la informació de tot plegat a la reunió informativa que
farem el dimecres 29 de març de 19.30 a 21.00 h a la biblioteca del Costa i Llobera i després
penjarem la informació a la web de l’escola.

Si voleu contactar amb nosaltres per a qualsevol cosa, ho podeu fer mitjançant el correu electrònic
de la Vocalia d’Estiu vocaliaestiu@costaillobera.cat estem a la vostra disposició.

Vocalia d’Estiu
AFA IE Costa i Llobera

