
Casal d’Estiu 2016
        Misteris del Detectiu Mondore al Circ de la Papallona 

El circ de la Papallona comença la seva gira mundial a la ciutat de Barcelona, 
però durant  la seva primera funció els hi desapareixen misteriosament tots els 
animals, creant un gran enrenou entre els espectadors! El detectiu Mondore ha 
de solucionar el cas i es posa en contacte amb els nens i nenes del casal per 
demanar-los ajuda! Cada setmana necessitarà la vostra col.laboració per 
resoldre diferents misteris que implicaran endinsar-nos en el món del circ i 
�car-nos en la pell de malabaristes, mags, pallassos... Quina aventura! 

Eix d’animació

A l’Escola Josep Mª Jujol, al Carrer Riera de Sant Miquel 41.

On?

Torns

9 a 13h 
(sense dinar)Torn

9 a 15h
(amb dinar)

9 a 17h
(amb dinar)

1 torn

2 torns

3 torns

4 torns

5 torns

6 torns

7 torns

60€ 

57€

54€

51€

51€

51€

51€

105€

99,75€

94,5€

89,25€

89,25€

89,25€

89,25€

120€

114€

108€

102€

102€

102€

102€

8 torns

9 torns

10 torns

48€

48€

48€

84€

84€

84€

96€

96€

96€

Preus i Descomptes (del 18/4 al 3/6)

El casal s’adreça a nens i nenes de P3 a 6è

A qui s’adreça?

Sol·licitud d’ajuts econòmics del 18 
d’abril al 4 de maig. 

Sol·licitud monitor de suport del 18 
d’abril al 29 de maig. 

Vine al punt d’inscripció de l’escola i 
t’ajudarem a omplir-los: 

Dilluns a dijous de 16:45h a 18:00h.

Organitzador: Promotor: Amb la col·laboració de:
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27 de juny a 
l’1 de juliol

5 al 9 de setembre11 al 15 de juliol 25 al 29 de juliol

4 al 8 de juliol 18 al 22 de juliol 29 d’agost al
2 de setembre

Suma els torns de tots 
els germans per obtenir 
els descomptes!
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El circ de la Papallona comença la seva gira mundial a la ciutat de Barcelona, 
però durant  la seva primera funció els hi desapareixen misteriosament tots els 
animals, creant un gran enrenou entre els espectadors! El detectiu Mondore ha 
de solucionar el cas i es posa en contacte amb els nens i nenes del casal per 
demanar-los ajuda! Cada setmana necessitarà la vostra col.laboració per 
resoldre diferents misteris que implicaran endinsar-nos en el món del circ i 
�car-nos en la pell de malabaristes, mags, pallassos... Quina aventura! 

Esmorzar diari

Roba còmoda i que es 
pugui embrutar

Crema solar

Pels jocs d’aigua diaris: 
banyador, xancletes tanca-
des, tovallola i gorra

Muda de recanvi i pitet per 
dinar (P3, P4 i P5)

Got de plàstic i tovalloletes 
humides (P3, P4, P5)

Capsa on guardar tot el 
material

Activitats Tallers | Jocs de pistes | Gimcanes |Danses i cançons | Iniciació als esports         
Jocs esportius | Jocs d’aigua | Sortides i excursions
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Pagament

Reunió 
informativa

En metàl·lic o transferència al compte corrent: 
Catalunya Caixa 
ES43-2013-0245-00-0201140877

(Cal entregar el justi�cant de pagament al punt de suport, 
o enviar-lo per mail a info@somvalors.com

Dilluns 18 d’abril
Convocatòria: 16.45h 
Servei de permanència gratuït

Informació

Inscripcions online

Punt de suport

Material que cal portar

Una EXCURSIÓ (a un entorn d’aigua) i una SORTIDA (a un entorn proper a l’escola) a la SETMANA

Sortides i excursions

AMPA Escola Josep Mª Jujol, C/ Riera de Sant Miquel 41, 
08006 de Barcelona

Despatx de l’AMPA
DL a DJ de 16.45h a 18.00h
Contacte: Judith Acon

Per més informació visita la nostra 
web, truca o envia un correu a: 

          93 427 47 34
          info@valorsipp.com

Obsequi d’una 
samarreta de 

Valors per 
participant!

Del 18 d’abril al 3 de juny, seguint les instruccions del 
full adjunt a través de la nostra plataforma.

A partir del 3/6 us podreu seguir inscrivint sempre que 
hi hagi disponibilitat de places i sense descompte.  
              

                    inscripcions.somvalors.com
Codi del Centre: JMJ1010


