
De P3 fins a 4t
HORARI
CASAL

SETMANA
COMPLETA

Acollida 8 a 9 h

Acollida esporàdica

Matí 9 a 13 h

Menjador 13 a15 h

Dinar esporàdic

27€**

7,5€/dia

Tarda 15 a 17 h 22€

11€

3€/dia

49€* 
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CASALd’ estiu2019

5è i 6è

Espai Cívic
antigues escoles Can Pons

Escola
Francesc Macià

Les aventures
del Capitài laCapitana

EnciamEnciam

clica

Matrícula 20€ (Socis AFA Francesc Macià gratuït)
10% de descompte a partir del 2n germà (menjador exempt de descompte).
*El dia d’excursió la sortida del casal serà a les 17 h. 
**El dia d’excursió el dinar s’ha de dur de casa. 

Amb l’ajuda

del capitÀ i la capitana

Enciam lluitarem contra

el canvi climàtic mitjançant

jocs, tallers i sortides.

HORARI
CASAL

SETMANA
COMPLETA

Acollida 8 a 9 h

Acollida esporàdica

Matí 9 a 13 h

Menjador 13 a15 h

Dinar esporàdic

27€**

7,5€/dia

Tarda 15 a 17 h 22€

11€

3€/dia

64€* 

Matrícula 20€ (Socis AFA Francesc Macià gratuït)
10% de descompte a partir del 2n germà (menjador exempt de descompte).
*El dia d’excursió la sortida del casal serà a les 17 h. 
**El dia d’excursió el dinar s’ha de dur de casa. 

Diguem prou al canvi 
climàtic, busquem 

solucions!
Us convidem a gaudir 

d’aquest casal on 
mitjançant les ajudes 

de les noves 
tecnologies, 

imaginarem i  crearem 
una smart-city 

intel·ligent i sostenible 
fent un clic pel canvi.

Del 25/6
al 2/8
Del 2

al 10/9

Col·labora:

Co
l·l
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a:

NOVETAT! CASAL ADREÇAT
A PREADOLESCENTS

Del 22 de maig al 2 d'agost.
Online a naifar.com i presencialment
al despatx de l'AMPA de 9 a 9.30 h.

INSCRIPCIONS



Segons la Unió Europea de

Geociencies tenim fins l’any 2035 per

plantar cara al canvi climàtic, si no volem

arribar a l’anomenat punt de no retorn.

Però els petits canvis són poderosos.

Per aquest motiu amb la ajuda del capità i la capitana Enciam

lluitarem contra el canvi climàtic i per conservar

el medi ambient mitjançant jocs, tallers i sortides.

Aprendrem  a reciclar, a reduir energies contaminants i a

reutilitzar diferent coses per donar-lesun nou ús creatiu.

Anirem d’excursió al CRAM, al Parc mediambiental

de Gualba, i tindrem la nostra

Gran Festa de l’Aigua.

Vine a fer un clic contra el canvi 
climàtic i a favor de les energies 
renovables.
A través de les noves tecnologies, 
imaginarem i crearem una Smart 
-City intel·ligent i sostenible. Crearem 
robots, imprimirem amb impressora 
3-D, crearem i editarem un vídeo 
per conscienciar a tot el poble de 
Vilassar sobre el canvi climàtic, 
farem jocs de pistes amb codis QR 
creats per nosaltres mateixos.
També tindrem estones de platja, un bateig de pàdel-surf i una sortida 
al Centre de Recuperació d’Animals Marins on ens ensenyaran els 
estralls que està fent el plàstic en els animals marins...i participarem en 
el repte viral del “Trashtag challenge”.
Vine amb nosaltres i... Clica pel canvi! 
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