AFA Escola Tàber · AFA Escola Nabí · AFA Escola Orlandai ·
AFA Escola Dolors Monserdà - Santapau

COLÒNIES D’ESTIU 2017
EL ROURELL Mas Rourell s/n. 17178 Puigpardines ( La Vall d'en Bas )
Garrotxa ( Girona )
LES PRESES C/ Hospital, 7. 17178 Les Preses ( Garrotxa ) Girona

Reunió informativa:
19 d’ abril a les 19 h a l’ Escola Tàber

INSCRIPCIONS del 24 d’abril al 10 de maig
A través de la plana web www.7itria.cat amb el codi corresponent ,o bé trucant a 7 i TRIA al 936821043
(dll a dj de 12:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h i divendres de 12:00 a 14:00h)
TORNS

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA

PLACES

TÀBER

NABÍ

ORLANDAI

DOLORS

OBERTES

OBSERVACIONS

MONSERDÀ
26 de juny al 8 de juliol
585,52 €

116TAB1

116NAB1

116ORL1

116DOL1

116OB1

Edats: 1r primària –
3r d’ ESO (inclòs

Casa de Colònies EL

dinar primer dia i

ROURELL/

anada i tornada amb

LES PRESES

autocar)

26 de juny a l’1 de juliol
275,52 €

116TAB2

116NAB2

116ORL2

116DOL2

116OB2

Edats: P4 – 3r d’ ESO
(inclòs dinar primer

Casa de Colònies

dia i anada i tornada

EL ROURELL

amb autocar)

2 al 8 de juliol
301,24 €

116TAB3

116NAB3

116ORL3

116DOL3

116OB3

Casa de Colònies

Edats: P4 – 3r d’ ESO
(anada i tornada
amb autocar)

LES PRESES
Entrega de

Secretaria

Secretaria

Consergeria

Coordinador

Secretaria

documentació

AFA, Anna

AFA, Marina

Escola, Isabel

Extraescolars,

AFA Escola

Albert

Tàber, Anna

Pagament fraccionat:
fraccionat primer pagament en el moment de la inscripció, segon pagament abans
del 10 de juny.
Important: en funció de la renda personal disponible, aquelles famílies interessades podran
sol·licitar ajut econòmic del 24 d’abril al 10 de maig per a l’activitat. Al lloc on està estipulat fer
entrega de la documentació, segons escola, podran demanar el full de sol·licitud el qual hauran
d’omplir i presentar al districte directament. Les famílies que es trobin en aquesta situació no
hauran de fer cap pagament fins que l’Ajuntament publiqui els llistats definitius d’ajuts.

El petit Príncep i l ’ Edat Mitjana
...Un aviador, un desert, un baobab i una deliciosa rosa, el món del Petit Príncep viatja fins la
Garrotxa. Al nostre món particular també hi ha geògrafs, guineus, contables que ens faran
dubtar sobre el món en el que vivim, i ens faran imaginar com ens agradaria que fos...

Més informació:

colonies@7itria.cat

