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El casal d’estiu
És on moltes famílies troben el lloc ideal perquè els
seus fills/es es diverteixin i aprenguin anglès durant les
vacances d’estiu en un entorn que els és molt proper i
familiar, el mateix centre escolar.

Equip
Lʼequip del Casal dʼestiu estarà format per un grup de
monitors/es i un/a director/ a que supervisarà i coordinarà
els aspectes organitzatius de les activitats i que serà el
referent de les famílies.

Centre d’interès
És el mètode educatiu que uneix totes les activitats
del casal i té una finalitat educativa, engrescadora i
participativa que respon als interessos reals dels infants.

Activitats, sortides i excursions
Tallers, manualitats, jocs d’aigua, esports, cinema,
karaokes, gimcanes i excursions de matí o tot el dia són
algunes de les activitats programades que els/les alumnes
realitzaran aquest estiu.
· 1 sortida quinzenal amb autocar de tot el dia.
· 1 sortida setmanal amb autocar o transport públic de migdia.
· 2 sortides setmanals a la piscina:
1 dia per setmana Matí Piscina (P3 P4 P5).
2 dies per setmana Matí Piscina de la Clota (de 1er a 6è).

Estiu Juràssic
Aquest any tots els nens i nenes participants aprofundiran
en el coneixement i la investigació del passat més remot de
la vida al nostre planeta. En aquest fabulós viatge a través
del temps visitarem períodes molt importants de la història
de la Terra! Afortunadament comptarem amb dos guies
d’excepció: el Professor Gilbert Bones i la seva mascota, el
petit dinosaure Rexy.
Cada setmana descobrirem nous mons plens d’aventura.

El casal s’estructura en
6 torns diferents
1er torn:

Benvinguts/des a l’Estiu Juràssic
Del 25 al 28 de juny (4 dies)

2on torn:

dimarts 2 d’abril
a les 18 h

Per aquelles famílies que ho necessitin oferim servei
dʼacollida (matins de 8h a 9h). Es requereix un mínim de 10
participants.

Servei de menjador
El Casal d’estiu disposa de servei de menjador de 13h a 15h. El
monitoratge es porta a terme amb els/les monitors/es del Casal.

Arqueòlegs
De l’1 al 5 de juliol

Lloc

3er torn:

Dinosaures
Del 8 al 12 de juliol

El casal es durà a terme a les instal·lacions de l’escola.

4rt torn:

Monstres Marins
Del 15 al 19 de juliol

Modalitats de pagament

5è torn:

El pagament es podrà fer:

L’Edat de Gel
Del 22 al 26 de juliol

· En efectiu (només dies d’inscripció a l’escola)
· Per transferència bancària
· Als caixers automàtics amb el codi de barres

6è torn :

Cavernícoles
Del 2 al 6 de setembre
Pensant en les necessitats específiques de cada alumne/a en
particular, hi ha diferents horaris a escollir:

Reunió informativa

Serveis d’acollida

A. Torn de matí (de 9 a 13h)
B. Torn de matí i menjador (de 9 a 15h)
C. Torn de matí, menjador i tarda (de 9 a 17h)

Període d’inscripció
Per inscriure el vostre fill/a al CASAL D’ESTIU 2019 cal
complimentar el full d’inscripció adjunt i lliurar-lo amb la
documentació pertinent a secretaria del 24 d’abril al 17 de
maig. Per raons d’organització i planificació d’activitats, més enllà
d’aquestes dates els inscrits quedaran en llista d’espera.

Anul·lacions i devolucions

al menjador de primària

No es retornarà cap import un cop finalitzat el període
d’inscripció, excepte en cas de malaltia justificada. En
aquest cas s’abonarà un 70% si s’avisa abans del començament del Casal. Una vegada comencin les activitats,
l’import retornat serà del 50%.

servei de guarderia gratuït

Preus

Tots els preus inclouen:
Sortides i excursions • Assegurança

