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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 propi 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.

Activitats, sortides
i excursions
Esports, jocs a l’aire lliure, jocs d’aigua, karaokes, gimcanes i excursions de matí o tot el dia són algunes de les
moltes activitats programades que els/les alumnes realitzaran aquest estiu.

Adreçat a
Aquest casal està adreçat a alumnes de Primària , des de
1er fins a 6è.
Serà necessari um mínim de de 20 participants per dur a
terme l’activitat

Aprendre un idioma de manera amena i divertida sovint
es converteix en un record inoblidable. Cada dia farem
classes d’anglès amb el nostre professorat especialitzat.
Les diferents activitats també es duran a terme utilitzant
aquesta llengua.

Reunió informativa
a l’escola

(hi haurà servei de guarderia)

1er torn:
Del 27 de juny al l’1 de juliol
2on torn:
Del 4 al 8 de juilol
3er torn:
De l’11 al 15 de juliol
4rt torn:
Del 18 al 22 de juliol
5è torn:
Del 25 al 29 de juliol

Anglès

Dilluns 11 d’abril a les 18h

El casal s’estrucutura en
5 torns independents

Servei d’acollida
i permanència
Per aquelles famílies que ho necessitin oferim servei dʼacollida (matins de 8h a 9h) i permanència (tardes de 17h a
18h). (mínim de 8 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.

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

Pensant en les necessitats específiques de cada alumne/a
en particular, hi ha diferents horaris a escollir:
A. Torn de Matí (de 9 a 13h)
B. Torn de Matí i menjador (de 9 a 15h)
C. Torn de tot el dia. (de 9 a 17h)

Preus
Tots els preus inclouen:
Sortides i excursions,
Assegurança.

Pagament

Es podrà pagar en efectiu els dies d’inscripció en un o dos
terminis. La data límit per fer el primer pagament (50%
del total) i tenir la plaça assegurada serà el 15 de maig. El
segon pagament (50% restant) s’haurà de realitzar abans
del 10 de juny.
* És molt important que poseu el nom de l’alumne/a
quan feu l’ingrés i feu arribar el comprovant de pagament
a l’escola.

Període d’inscripció
Per inscriure el vostre fill/a al CASAL D’ESTIU 2016 cal
complimentar el full d’inscripció adjunt i lliurar-lo amb la
documentació pertinent a secretaria del 15 d’abril al 15 de
maig. Per raons d’organització i planificació d’activitats,
més enllà d’aquestes dates els inscrits quedaran en llista
d’espera.

