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INFORMACIÓ ALUMNES ALTRES ESCOLES 
 
 

 

Del dilluns 28 de juny al divendres 30 de juliol (5 setmanes). 
 

 
 

 El preu inclou la quota d’inscripció, el material i l’assegurança escolar. 
 

NOMÉS MATÍ  
De 9 a 13h 

Quota Quota germans 

Preu per setmana 
(1, 2, 3 o 4) 

50 €/setmana 45 € / alumne 

Preu tot el Casal 
5 setmanes 

225€ 200 € / alumne 

   

MATÍ I TARDA 
De 9 a 13 i de 15 a 17h 

Quota Quota germans 

Preu per setmana 
(1, 2, 3 o 4) 

62 €/setmana 55 € / alumne 

Preu tot el Casal 
5 setmanes 

280 € 250€ / alumne 

 

🍽 
 

MENJADOR 
De 13 a 15h 

Quota Quota germans 

SETMANA (tarifa plana)  40 € 35 € / alumne 

ESPORÀDIC (1 dia) 9,50 € 8,5 € / alumne 

 
 

 

 Contactin amb Secretaria per a fer la inscripció online i concretar el tema del pagament (trucant al 
935602155 o bé enviant un correu a info@escolatabor.cat).  

 Del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos. 
 Es podrà fer la inscripció per setmanes i en modalitat de matí o matí+tarda. 
 En principi no es podran fer canvis de modalitat un cop s’hagi fet la inscripció per tal de poder 

gestionar correctament l’organització de grups. 
 En cas que les autoritats sanitàries fessin tancar un grup per confinament a causa de la Covid-19, l’escola 

retornaria el 75% de la quota que s’hagi abonat per aquell període en qüestió, un cop s’hagi finalitzat el 
Casal. 

 
 

Com a novetat, a través dels CONTES introduirem l’espai Tabor Summer Time adaptat a l’edat dels infants, on 
farem activitats lúdiques en anglès com a llengua vehicular de forma dinàmica i divertida. 
Altres activitats: piscines, storytelling, jocs tradicionals, sport activities, balls, theatre, activitats de natura, 
robòtica/STEAM, espai makers, activitats sobre rodes (bicicletes, patinets...). 

 

 
La direcció i desenvolupament del Casal és a càrrec del personal propi de l’escola. 

 

ACOLLIDA MATÍ 
De 7:45 a 9h 

Quota per família 

SETMANA (tarifa plana)  8 € 

ESPORÀDIC (1 dia) 2 € 
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