
- No hi haurà un termini d’inscripció, solament caldrà apuntar a l'infant 7 dies

abans de començar la setmana que desitgeu, per tal que els monitors i

monitores puguin preparar i preveure les activitats del casal.

- Un cop feta la inscripció, per tal que aquesta sigui vàlida, caldrà fer l’ingrés

corresponent a l'esmentat compte corrent.

- En fer l'ingrès cal posar: ORDENAT: NOM I COGNOM DE L'INFANT

                                          CONCEPTE: CASAL + NOM DE L'ESCOLA 2020

                                           Exemple: CASAL LA NOGUERA 2020

- IMPORTANT!: No es realitzarà la setmana de casal, si no hi ha un mínim de 6

inscripcions. En aquest supòsit es tornarien els diners corresponents. En casos

exepcionals de malaltia també es retornaran els diners. 

- SERVEI DE MENJADOR: En cas que es pugui realitzar, hi haurà aquest servei

de 14h a 15h. Hi haurà d'haver un mínim de 2-3 infants per poder realitzar el

servei. Es podrà fer ús esporàdicament amb un dia d'antelació i es pagarà

directament a les monitores del casal. Aquest servei tindrà un preu de 2 euros i

s'haurà de portar el dinar de casa. 

- SERVEI D'ACOLLIDA: El servei d'acollida es farà de 8h a 9h. Hi ha d'haver un

mínim de 3 infants per a què es realitzi aquest servei. Es podrà fer ús

esporàdicament o setmanalment amb previ avís als monitors i monitores de

cada casal. 

- SAMARRETA: Degut a la situació que ens envolta, pretenem que aquest any

la samarreta sigui molt especial i única. Per tant, el primer dia de casal caldrà

portar-ne una de casa. Aquesta haurà de ser de cotó i de color blanc.

SETMANES                 

1ª Setmana         

2ª Setmana           

3ª Setmana           

4ª Setmana          

5ª Setmana        

6ª Setmana         

7ª Setmana         

8ª Setmana             

Nº SETMANES PREU

Una setmana 50 €
Dos setmanes 90 €
Tres setmanes 130 €
Quatre setmanes 170 €
Cinc setmanes 210 €
Sis setmanes 250 €
Set setmanes 290 €
Vuit setmanes 290 €

 

DIES

29 al 3 de juliol

6 al 10 de juliol

13 al 17 de juliol

20 al 24 de juliol

17 al 21 d'agost

24 al 28 d’agost

31 al 4 de setembre

7 al 10 de setembre

OFERTES:  

-Si t'apuntes dos setmanes seguides et rebaixem 5 euros! 

Per tant, dos setmanes seguides 85 euros!

-L'acollida matinal serà gratuïta

-Si decideixes venir tot l'estiu et regalem l'última setmana de

casal! 

 

CASAL D'ESTIU  2020
ON? Escoles: Gaspar de Portolà, Mont-roig, Noguera, Espígol (Gerb)

 

NOVETAT: INSCRIPCIONS ONLINE

Les famílies interessades en el casal d'estiu hauran d'omplenar el formulari

online d'inscripció corresponent a l'escola desitjada. El trobareu a les xarxes

socials o al blog de l'esplai: http://ce-gaspardeportola.blogspot.com.es

QUI POT 

VENIR?

Alumnat de P-3 fins a 6è SOCIS DE L'AMPA

Alumnat de P-3 fins a 6è NO SOCIS DE L'AMPA

AMPA de Gaspar de Portolà, Mont-roig,

Noguera, Espígol (Gerb).

Telèfon de contacte: 627044031 (Paula) /

645316212 (Gemma)

E-mail: coloniesgaspar@gmail.com

Feu efectiu el pagament a través del

número de compte de “Banc Sabadell”:
QUAN?

Del 29 de Juny al 24 de Juliol i del 17 d'Agost al 10 de

Setembre (Les dates es poden veure afectades segons

l'estat en que es trobi la nostra regió sanitària.) RECORDEM

QUE NO ES PODEN REALITZAR ACTIVITATS DE LLEURE FINS

A LA FASE 3.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

ES93-0081-0106-64-0006555766

ALTRES INFORMACIONS

Banc Sabadell: Codi a tercers: 2706



-Farem grups reduïts de fins a 10 infants.

-Delimitarem l'espai a través de senyals al terra (distància

2m i 4m2 per infant en cas de no portar mascareta).

-Ens netejarem les mans abans i després de cada activitat

i abans i després de menjar.

-Desinfectarem l’espai i els materials abans, durant i

després.

-Prendrem la temperatura als infants abans de començar

l’activitat. En cas que l'infant presenti dècimes de febre

i/o altres símpromes, haurà de tornar a casa.

-Proporcionarem material d’ús individual per cada infant

prèviament desinfectat. Aquest estarà guardat en una

caixa que cada infant haurà de portar el primer dia. 

- Les entrades les farem tots a la mateixa hora però per

dues portes diferents. (Ho especificarem a la reunió de

famílies)

La majoria de les nostres activitats giraran entorn a la natura dividides en

diferents blocs: Jocs d'esplai, art, salut i prevenció, natura i hortet,

experimentació, reptes matemàtics, emocions i anglès lúdic + speaking.

Sempre que la situació ho permeti, anirem a la piscina i farem excursions

fora del municipi. Són dies que s'aprofiten al màxim per a continuar la

tasca educativa feta durant el curs i per compartir el lleure amb altres

companys i compa-nyes de l’escola. Una proposta educativa de lleure per

a infants de P-3 a 6è de primària per gaudir de les vacances escolars en un

entorn proper i de manera divertida.

- Una motxilla de dues nanses gruixudes

- Cantimplora

- Gorra

- Crema solar

- Esmorzar

- Calçat esportiu còmode

- Xancletes

- Banyador

- Tovallola

- Una muda de recanvi

- Una mascareta

A l'estiu, com darreres activitats del curs, s’organitzarà el casal d’estiu per

als nens i nenes de cada escola. El Casal d’estiu és promogut per l’A.M.P.A.

de l’escola i aplega infants per a viure el temps lliure d'una forma diferent.

Comptem amb un equip de monitors i monitores titulades que vol

transmetre valors i actituds per tal que l’infant desenvolupi les

sevescapacitats tot promovent el lleure. Aquest any hem treballat per tenir

un casal adaptat a les circumstàncies actuals i hem establert les mesures

de prevenció adequades per vetllar per un casal segur per a tots i totes.

EL CASAL

ACTIVITATS

HORARI

Els infants entraran a les 9h fins a les 14h de la tarda (Excepte els infants

d'acollida i menjador). En cas que se'ls vingui a buscar abans, cal avisar als

monitors i monitores del casal. El dia que es vagi d'excursió els monitors i

monitores avisaran prèviament amb una circular detallada. 

QUÈ INCLOU EL PREU DEL CASAL?

QUÈ CAL PORTAR?

NOVES MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE

Assegurança                                  

Material pels tallers                         

Material pels jocs

Entrada a la piscina

Transport

Monitoratge
COL·LABORA:


