CONVIVÈNCIES A EDUCACIÓ INFANTIL (P-4 i P-5 ) MAIG 2019
Benvolguts/des pares i mares:
Les convivències d’aquest curs als nivells de P-3, P- 4 i P-5, tindran lloc a ARTUR MARTORELL, casa
de colònies situada a Calafell, a 58 Km del Prat de Llobregat.
Els cursos de P-4 i P-5 hi anirem els dies 15, 16 i 17 de maig, (de dimecres a divendres)
Característiques de la casa
La casa de colònies Artur Martorell, amb un disseny nou i funcional, fou la primera casa de colònies
construïda de nova planta per a aquesta funcionalitat. Recentment renovada i millorada gaudeix d’unes
noves i immillorables instal·lacions
Ampli espai exterior, disposa de varis menjadors i vàries sales d’activitats, una pista poliesportiva,
una piscina completament tancada, una zona d’àrea recreativa i esplanada de jocs.
A la pàgina www.peretarres.org, cliqueu sobre cases de colònies, cliqueu sobre la casa Artur Martorell i
podreu veure les fotografies de les instal·lacions.
El centre d’interès és EL REI NEPTÚ
El preu total és de 181€ Forma de pagament: (En un sobre marcat amb el nom i a la tutora)
1ª quota- 60,00 € (5 de desembre)
2ª quota- 60,00 € (6 de febrer )
3ª quota- 61,00 € (10 d’abril)
AMB EL PRIMER PAGAMENT, CAL PORTAR L’AUTORITZACIÓ SIGNADA.
NO es podran admetre més inscripcions a les convivències a partir del 6 de febrer, per qüestions
organitzatives i ja que això faria modificar els pressupostos.
En cas d’anul·lació, el 1r pagament no es retornarà ja que és el que es fa a la casa com a
reserva.

Desitjant que tots els vostres fills/es puguin gaudir d’uns dies agradables al bell mig d’un ambient
mariner, animeu-vos i animeu-los!.

.......................................................................................................................... .......................................................................

Autoritzo el meu fill/a....................................................................del curs...............a realitzar les convivències a
la casa de colònies ARTUR MARTORELL, situada a Calafell, els dies 15,16 i 17 de maig de 2019.

Signatura

