
Del 26 de Juny al 28 de Juliol 

 

 

 

Vols fer de detectiu SECRET  aquest estiu? 

    A l’agencia TABOR estem molt enfeinats       

resolent casos misteriosos que ens han 

encarregat pel  casal. 

Necessitem joves  intrèpids i arriscats, que 

tinguin bon olfacte per convertir-se en uns 

detectius de primera. T’animes? 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 17 d’Abril us podeu descarregar el 

full d’inscripció a www.servitabor.com. 

O bé recollir-lo pel despatx de Servitabor 

 

Dates i horaris: 

 

Del 26 de juny al 28 de Juliol 

Horari: de 9.00h a 16.30h 

 

Missions a realitzar: 

 Resoldre enigmes 

 Descobrir personatges misteriosos 

 Anar a la recerca del conte fantàstic 

 Lluitar contra la calor 

 Alliberar la gresca i la disbauxa 

 

Entre missió i missió anirem a refrescar-nos a 

les piscines del esportiu Sagrada família. 

Un dia a la setmana farem una sortida fora de 

l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enigmes       Tallers 

Misteris         Gimcanes 

Jocs              Sortides 

http://www.servitabor.com/


      Preus:  

     Matí (de 9.00 a  14.00): 96,50€/setmana 

     Matí + dinar+ tarda (de 9.00 a 16.30):              

     119,50€/setmana 

     Horari Flexible Matí:  10,00€/setmana 

   Tarda: 5,00€/setmana 

     Descomptes: 

 Les  famílies que tingueu 2 o més fills 

inscrits al casal tindreu un 5% de 

descompte en el preu final. 

 Si inscriviu el vostre fill o filla tot el 

casal tindreu un 5% de descompte.  

 

Dates Inscripció: 

Del 22 d’abril al 10 de Maig 

Lloc: al despatx de Servitabor 

Horaris: de dilluns a divendres de 9.00 a 12.00 

Dijous: de 16.30 a 19.15h. 

 

 

 

Del 22 d’abril al 10 de maig 

En cas de sol·licitar ajut econòmic , heu 

de passar pel despatx de Servitabor per 

recollir l'imprès de sol·licitud de l'ajut i 

retornar-lo  omplert abans del 10 de 

maig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          DIJOUS 6 d’ABRIL A LES 17.00h 

Hi haurà servei gratuït d’acollida mentre duri 

la reunió. 

Lloc: escola Tabor 

C/Cartagena 231-239 

Contacte: 

93 436 97 91 

@servitabor1 

 info@servitabor.com 

 Web: www.servitabor.com  

                1era Reunió informativa  

.....              

 

Sol·licitud Ajuts econòmics del Ajuntament:  

 

http://www.servitabor.com/

