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LES VESPRADES DE JUNY 

Estimats Pares i Mares: 

 Ens fiquem en contacte amb vosaltres per a comunicar-vos que es va a oferir la possibilitat 
de ficar en marxa l’activitat “LES VESPRADES DE JUNY”, aquesta activitat esta pensada per a els 
alumnes d’infantil i primària per a completar la Jornada escolar del mes de Juny, quant la jornada 
finalitza a les 13 hores. 

 En “LES VESPRADES DE JUNY”, els alumnes i les alumnes participants podran gaudir d’un 
espai de diversió, per a poder jugar, realitzar tallers, activitats esportives, sempre amb el 
recolzament d’un equip de monitors i monitores que seran els encarregats i les encarregades de 
guiar les activitats. 

 Aquesta activitat es posarà en marxa a partir del dimecres 1 de Juny i finalitzarà el dimarts 
21 de Juny, i el seu horari serà de 14:30 a 16.30. 

 Amb aquesta proposta esperem cobrir totes o quasi totes les vostres necessitats per a 
poder-vos facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. 

El preu de l’activitat son els següent: 

SERVEIS PREU JUNY 

Període Complet 55€ 

Setmanes Soltes 20€ 

Die Solts 6€ 

*Aquest preu es vàlid per un grup mínim de 12 participants 
*En cas de no arribar a 12, el preu serà 65€ 

a) S’obri el termini d’inscripcions a l’activitat des de el dia següent a l’entrega de la circular, 
fins el 27 de Maig.  

b) Les fitxes s’enviaran via e-mail a extraescolar@lauter.es    
c) A partir del 27 de Maig es notificarà si es realitza o no l’activitat. 
d) Les famílies han de realitzar el pagament i enviar per e-mail a extraescolar@lauter.es copia 

de l’ingrés amb el nom de l’alumne i el centre educatiu. 
e) Per als alumnes que no son de l’AFA, el preu serà incrementat 5€ en totes les opcions. 

Dades bancàries per a la transferència: 

ES50 3117 0001 9320 6090 3917 
 

  Per a qualsevol consulta es poden dirigir a via e-mail a info@lauter.es o al e-mail de l’AFA 
extraescolars@afabenifaraig.es  

 
Salutacions 

Equip Lauter 
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Inscripcions “Les vesprades de juny” 

Cognoms: ____________________________________________________________ 

Nom: __________________________________ Curs: ________  Lletra___________ 

Edat: ______  Direcció: _________________________________________________ 

 

Dades de contacte del pare: 

Nom i Cognoms: _______________________________________________________ 

Telèfons: Treball/Casa _____________________ Mòbil______________________ 

Correu electrònic:_______________________________________________________ 

 

Dades de contacte de la mare: 

Nom i Cognoms: _______________________________________________________ 

Telèfons: Treball/Casa _____________________ Mòbil______________________ 

Correu electrónic:_______________________________________________________ 

 

Marqueu el període elegit y si forma part de l’AFA 

Periode complet   AFA 

Setmanes soltes/indicar les setmanes    

Dies solts / indicar els dies triats   

 

Estic interessat/da en aquesta activitat en cas de que no haguera servici de bus: (marqueu 
una opció) 

 Si  No 

 

¿Te alguna al·lèrgia o necessita de medicació específica? 

 

 

Observacions. 
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