
 

COLÒNIES D’ESTIU 2018 
 

Un any més l’AMPA Llastres de l’Escola Mestral organitza les colònies d’estiu a Les Tallades, que es 
duran a terme del 22 al 29 de juliol per a nens i nenes socis de l’AMPA d’entre 6 i 13 anys.  
 
Aquest any tornem a confiar en l’experiència i professionalitat de Grup Educa Lleure que gestiona les 
colònies a la casa de Les Tallades (Vilanova de Sau), on ja ens esperen per passar uns dies plens 
d’activitats i aventures.  
 
Donat que les places són limitades, us demanem que empleneu la preinscripció següent del 18 al 30 
d’abril. Un cop us confirmin la plaça, podreu procedir a fer l’ingrés. 
 

El preu total de les colònies és de 250€ que es poden abonar en dos pagaments: 
- 1r pagament (125€): abans del 4 de maig  
- 2n pagament (125€): abans del 4 de juny  
Cal fer l’ingrés o transferència al següent número de compte, LA CAIXA ES88 2100 0584 
07 0200239336 (titular David Pujol), indicant el nom i cognoms del vostre fill/a i curs 
actual. 

 
Podeu consultar més informació sobre les colònies a la web de l’AMPA: www.ampamestral.com 

Recorda, places limitades!  
 
............................................................................................................................................................ 

 
PREINSCRIPCIÓ COLÒNIES D’ESTIU 2018. AMPA LLASTRES 

Nom i cognoms del nen/a: 

................................................................................................................................................ Curs: ............................. 

Non i cognoms del pare, mare o tutor: 

............................................................................................................................      Soci AMPA:       Si □         No □ 

Tel. 1: ...............................  Tel. 2: ................................. Correu electrònic: ................................................................ 

Signatura: 
 
 
 
Data: .....................................................  
 
 
Cal entregar la preinscripció a la secretaria de l’escola o enviar-la al correu de l’AMPA: 
ampaescolamestral@gmail.com. Les preinscripcions s’anotaran per ordre de rebuda. En cas de sobrepassar el 
nombre de places, es tancaran les preinscripcions. Si hi ha una baixa de preinscripció, es donarà una nova 
confirmació, segons ordre de llista establerta.   
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