PREUS I HORARIS
FUNCIONAMENT DEL CASAL
HORARI
9.00 a 13.00h
(sense dinar)
9.00 a 17.00h
(dinar inclòs)
Servei d’acollida matinal
de 7.30 a 9h

DESCRIPCIÓ DE LES SETMANES

PREU
SETMANA

ORGANITZACIÓ
EXCURSIONS :

85,00 €

3 de juliol: Ruta d’orientació Parc
Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat

(1ª setmana 51,00€)

108,00 €
(1ª setmana 64,80)

10,00 €
(1ª setmana 6,00 €)

(Mínim de 10 nens/es inscrits)

NOTA IMPORTANT:
Les famílies que no siguin sòcies de l’AMPA o de les
entitats col·laboradores tindran un increment de 2 € en
el preu per setmana.
Què han de portar per els dies de remullada?
•
Banyador, muda, xancletes (millor si són lligades)
i tovallola
•
Crema solar per deixar al casal i gorra
•
Es retornarà cada dia a casa
Què han de portar a les excursions?
•
Esmorzar
•
Aigua
•
Crema solar posada de casa i una gorra
•
Samarreta del casal posada de casa
TOT MARCAT AMB EL NOM
El primer dia de casal portar una caixa de sabates *
Entrades i sortides: us demanem la màxima puntualitat
en les entrades i sortides del casal. Cal respectar els
horaris per no distorsionar el funcionament de les
activitats.
Roba durant el casal: recordeu que farem tot tipus
d’activitats i tallers amb materials diversos. Poseu als
vostres nens/es roba còmode i vella.
Nens i nenes de P3: és necessari una bossa amb una
muda sencera, de recanvi, una capsa de tovalloletes, una
bossa de plàstic, i si fan migdiada, acordeu amb l’equip
de monitors/es què cal portar.

(22.06.2015 al 31.07.2015)
Aquest estiu us presentem La volta al món, un
viatge al·lucinant per diferents indrets del món a la
recerca de descobrir un misteri de la mà d’en Geluk,
un agent internacional, que ens contagiarà el seu
entusiasme.
Gaudirem i aprendrem molt d’aquest projecte
inspirat en els valors i el respecte per la natura que
ens envolta, el nostre Planeta Terra. Cada setmana
viurem aventures inoblidables plenes d’emocions
combinant activitats de lleure i esportives que ens
ajudaran a resoldre l’enigma que amaguen les seves
històries.
1ª SETMANA: Descobrim en Geluk, l’agent
Geluk, estem a Holanda.
2ª SETMANA: Viatgem a Vietnam i resolem
l’enigma del nostre amic Xaolin.
3ª SETMANA: Viatgem a Alaska i ajudem a en
Lewis.
4ª SETMANA: Des d’Austràlia amb l’Uluru seguirem
la nostra aventura.
5ª SETMANA: Estem a Tanzània, què li passa a en
Hakuna?
6ª SETMANA: Tornem al casal, coneixem l’Avi Jordi,
arribem al final d’aquesta història.

10 de juliol: Les Basses de Sabadell
16 de juliol (dijous): Bivac terreny Can
Aubareda , Sant Martí de Tous(de 1r a 6è)
17 de juliol: Passar el dia terreny Can
Aubareda (de P3 a 6è)
24 de juliol: Parc Can Cases i pistes
skate,Martorell
31 de juliol: Platja, a concretar
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES:
•

CANÓ ESCUMA

•

INFLABLE
* Pendent confirmar dies

PISCINA
Can Dragó:
Dies: dimarts i dijous
Grups: 1er a 6è
Horari: 10.30-13h
Aquest estiu tots plegats ens ho
passarem d’allò més bé!

