Escola Bages

De P3 a 6è
Acollida

De 8h
a 9h

De 9h
a 13h

obrim portes
a les 8.45
Acollida
migdia

De 13h
a 14h

5

torns

Del 25 de juny
al 26 de juliol

informació i
inscripcions
del 20 de maig
al 3 de juny
a l’AMPA de l’escola Bages
i a les oficines del CAE

Reunió informativa
23 de maig a les 17:30h

Descomptes
socis de
l’AMPA

famílies
nombroses
i monoparentals

www.cae.cat

Informació General
CASAL D’ESTIU 2019

Activitat adreçada a infants de P3 a 6è

JUNY
1 setmana
de juny

JULIOL
2 setmanes 3 setmanes
juliol
juliol

1 setmana
juliol

9h a 13h Preu
Socis AMPA

54 €
49 €

59 €
54 €

115 €
105 €

160 €
145 €

200 €
180 €

8h a 13h Preu
Socis AMPA

62 €
57 €

69 €
64 €

135 €
125 €

190 €
175 €

240 €
220 €

9h a 14h Preu
Socis AMPA

63 €
58 €

71 €
66 €

139 €
129 €

196 €
181 €

248 €
228 €

8h a 14h Preu
Socis AMPA

71 €
66 €

81 €
76 €

159 €
149 €

226 €
221 €

288 €
268 €

* Families monoparentals i nombroses, descompte de 2,5€ participant/setmana

4 setmanes
juliol

Horaris
Acollida matinal: de 8 a 9h (mínim 5 inscrits)
Casal: de 9 a 13h, amb entrada des de les 8:45 i sortida fins les 13:15h (mínim 18 inscrits)
Acollida migdia: de 13 a 14h (mínim 7 inscrits)

Inscripcions:

Dies: del 20 de maig al 3 de juny de 2019
Un cop iniciat el casal, possibilitat d’inscripcions per setmanes fins el dimecres de la setmana
anterior.
On fer la inscripció
• Local de l’AMPA: de dilluns a divendres de 16h a 18h
• Oficines del CAE: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i de 16.00 a 18.30h. Els dissabtes de
10.00 a 13.30h.
Per formalitzar la inscripció cal:
• Full d’inscripció i autorització
• Fotocòpia de la tarja sanitària del vostre fill/filla i llibre de vacunes
• Justificant de l’ingrés bancari amb el nom de l’infant que s’inscriu.
• Document acreditatiu de família nombrosa o monoparental (carnet o llibre de família)

El pagament es realitzarà a través de:
Ingrés al compte de l’AMPA indicant CASAL + NOM I COGNOMS de l’infant
			
ES17 2100 4820 7922 0007 7016

REUNIÓ INFORMATIVA Dijous 23 de maig a les 17:30h

Als Casals d’estiu de
la Fundació la Xarranca
treballem per aconseguir
que els infants gaudeixin
del casal a partir d’una
programació atractiva
d’activitats de caire
lúdic, per viure l’esperit
de l’esplai i el cau.

EL NOSTRE
PROJECTE
EDUCATIU

UN DIA DE CASAL

Apostem per afavorir
l’autonomia, el creixement i
desenvolupament
personal
dels infants a partir de noves
vivències i experiències,
a través d’activitats que
afavoreixen
un
treball
educatiu en valors, actituds i
comportaments.

Arribem
i presentem
el dia

Cantem
i esmorzem
plegats!

Fem la primera
activitat
lúdica
Fem la segona
activitat
lúdica

Fem
la
remullada

i durant el casal també farem...
SORTIDES

PISCINA
(a partir de 1r)

Espai
tranquil
i comiat

el 4 de juliol

BIVAC
(a partir de 1r)

EL NOSTRE EIX
D’ANIMACIÓ

Descobrirem diferents disciplines artístiques convertint-nos en artistes del joc.
Cada setmana es treballarà
una disciplina artística diferent a través de grans jocs,
gimcanes, tallers, sortides a
l’entorn i activitats d’aigua.

Enguany es commemoren
els 500 anys de la mort
de Leonardo Da Vinci. Per
celebrar-ho ens visitarà
la Cali i ens presentarà la
Caixa Secreta de Leonardo, que amaga secrets
d’aquest gran creador, curiós i emprenedor.

PRIMERA SETMANA
La caixa secreta

I una nit els més grans del
casal faran bivac a l’escola!

SEGONA SETMANA
Música i dansa

QUARTA SETMANA
Teatre

TERCERA SETMANA
Arquitectura

CINQUENA SETMANA
Arts plàstiques

