
Contactes: 
AMPA Joan Perucho: 
ampajoanperucho@hotmail.com 

 605 99 08 00 (Maria José) 
L'Aresta Cooperativa:

 arestacooperativa.com 
 arestaeducacio@gmail.com 
 635 08 16 00 (Pati) 

Reunió informativa:
Dia: 11 de maig
Hora: 18h30
Lloc: Aqualeón

CREATIVITAT 

COOPERACIÓ 

CIÈNCIA 

CUINA

PARC AQUÀTIC 

EXPERIMENTACIÓ 

NATURA

AGROECOLOGIA 

EXPRESSIÓ CORPORAL

NOVES EXPERIÈNCIES A 

L'AQUALEÓN! 

Casal d'estiu
Les lleones

El poder dels 7 
elements

        
          Albinyana
               2018

Del 7 al 18 de maig per als alumnes de 
l'escola Joan Perucho d'Albinyana.
Del 21 de maig al 1 de juny per la 
resta. 
Trobareu el full d'inscripció a 
arestacooperativa.com/educació/casals
-destiu/

Les places són limitades i seran 
adjudicades per estricte ordre 
d'inscripció. No s'admetran 
inscripcions fora del període establert 
a no ser que quedin places vacants

Cal fer un ingrés al compte de la 
cooperativa agrícola d'Albinyana:
ES51 0182 2968 530200037159 i 
entregar el resguard del pagament i el 
full d'inscripció a la consergeria de 
l’escola (horari escolar) o a 
l'Ajuntament Albinyana (de dilluns a 
divendres de 9 a 14h i dilluns, 
dimecres i dijous de 16 a 19:30h) 

També cal adjuntar fotocòpies de: 
- una fotografia mida carnet
- DNI del tutor/a que signi el full 

d'inscripció
- targeta sanitària del participant 

Els pagaments només seran retornats 
per causes familiars molt justificades o 
si l'activitat s'anul·lés per manca 
d'inscripcions. 

Inscripcions: Organitza: 

Col·laboren: 



Calendari: 

De dilluns a divendres 
del 25 de juny al 12 d'agost

Horaris: 

- Acollida de 8 a 9h 

- Casal de 9 a 13h 

- Menjador (amb 
carmanyola)
de 13 a 15h 

Casal adreçat a: 

- nens i nenes de 3 a 12 
anys
- joves de 12 a 14 anys 

Espais: 

- instal·lacions habilitades 
específicament per al casal 
d'estiu al recinte de 
l'Aqualeón 
- parc aquàtic 

Título interior principal 

Què farem? 

Excursions a la natura 

Tallers artístics 

Gimcanes 

Experiments científics 

Activitats de descoberta 

Tallers de cuina 

Jocs cooperatius 

Parc aquàtic 

Expressió corporal

Qui és L'Aresta? 

L'Aresta som una cooperativa 
especialitzada en l'educació 
agroambiental, la cooperació i 
la sostenibilitat, que té com a 
objectiu promoure el respecte 
cap al medi ambient i les 
persones de forma 
participativa i divertida. 

arestacooperativa.com 

Preus:
 

Els socis de l'AMPA reben una 
subvenció per part de l'AMPA

-El segon germà tindrà un 5% de 
descompte

Serveis:

Menjador* (amb carmanyola):
 20 € setmanals, 5 € un dia

Acollida*: 12 € setmanals, 3 € 
un dia

*Cal un mínim d’inscrits per a oferir 
aquests serveis.

Socis
AMPA

No
socis

1 setmana 37 50

2 setmanes 73 95

3 setmanes 108 140

4 setmanes 144 180
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