Realitzarem activitats en anglès !!!
Adreçat a nens i nenes de P-3 a 6è.
Aquest any hem dividit els casals en tres etapes. A cada etapa realitzaran una
temàtica diferent.

P-3 a 2n

Fil conductor: “ El món màgic “

Hi havia una vegada uns personatges remenuts,
remenuts, que vivien a l’escola Ferran i Clua.
Aquests ésser fantàstics i molt treballadors.....

La proposta d’aquest any té com a fil conductor els
personatges fantàstics que viuen a l’escola Ferran i Clua i
que es trobaran cada setmana amb històries diferents on
barrejarem els sentiments, la màgia, l’heroïcitat.... i on els
protagonistes seran els propis nens i nenes.
GRUP- PÀRVULS: Experiments, contes, música, dansa, expressió, plàstica, cuina, jocs, jocs d’aigua i
activitats a la natura. P-3 i P-4 aniran dos dies a la piscina: dimecres i divendres.
El grup de P-5 anirà cada dia a la piscina.
GRUP- C INICIAL ( 1r i 2n ): Iniciació esportiva, experiments, ball, expressió corporal, teatre, cuina,
plàstica, jocs cooperatius, jocs tradicionals, activitats a la natura, gimcanes. Anem a la piscina cada
dia.
Els dijous els nens i nenes de P-3 a 2n aniran d’excursió tot el dia, ja està inclòs en el preu.

La piscina la realitzaran al Complex Esportiu de Valldoreix.

REUNIÓ INFORMATIVA: Dimecres 11 de JUNY A LES 19 HORES A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA.

3r a 5è
Els nens i nenes són protagonistes del seu temps de lleure. Donem
l’opció d’escollir quina activitat esportiva voldrà fer cada dia:
Voleibol, futbol, hip-hop, rítmica. A més a més té la possibilitat de
proposar que li agradaria fer. ( mirar full de matrícula )
A més a més complementarem amb altres activitats: Esports, experiments, jocs , activitats a la
natura. Piscina diària, gimcanes....
Els dijous a la nit, acamparan a l’escola. ( Ha d’haver un nombre mínim d’inscrits !! ).
En cas de no haver un nombre mínim aniran d’excursió tot el dia. Ja està inclòs en el preu.

6è i 1r ESO

Cada dia gaudiran d’ una aventura diferent. Dilluns el
grup es dedicarà a fer la seva programació i a partir del dimarts es
portarà a terme allò que hagi decidit el grup.
ACTIVITATS QUE PODEN SORTIR: anar a la platja, Vallvidrera, l’ermita
de la Salut, Sant Cugat, piscina la Floresta ....
Els dijous a la nit, acamparan a l’escola. ( Ha d’haver un nombre mínim d’inscrits !! ).
En cas de no haver un nombre mínim aniran d’excursió tot el dia. Ja està inclòs en el preu.
REUNIÓ INFORMATIVA: Dimecres 11 de JUNY A LES 19 HORES A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA.
FORMALITZACIÓ DE MATRICULA:
A partir del 12 de maig
Presencial:
.- De dilluns a divendres 16:30 a 18:30 hores, a secretaria
de l’escola.
.- De dilluns a divendres de 9:00 a 16:30 podeu deixar la
documentació a la bústia d’extraescolars que hi ha a la
secretaria de l’escola.
Per internet:
En cas de no poder venir podeu enviar tota la documentació
escanejada a l’email: associacio.saec@yahoo.es

DOCUMENTACIÓ
Inscripció feta i autorització signada.
Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
Fotocòpia cartilla seguretat social. ( tenim guardades les
de l’any passat ).
50 euros de reserva que es descomptarà del rebut final.
Podeu fer un ingrés al Bco. BBVA, caldrà portar justificant:
nº 0182 – 8192--- 12—0201527807
A l’ingrés cal posar el nom del nen o la nena que participa
de l’activitat.

QUOTES: Servei d’acollida de 8:00 a 9:00 = 2 euros per dia.
TORNS
25 al 27 de juny
Dimecres a divendres
Sense acampada ni
sortida !!

30 de juny al 4 juliol
7 al 11 juliol
14 al 18 juliol
21 al 25 juliol
28 juliol al 1 agost

1 al 10 setembre
8 dies
No hi ha acampada !!

HORARI
9:00 a 14:00
9:00 a 15:00
9:00 a 17:00

PREUS SOCIS AMPA
35 €
45 € / dinar inclòs
55 € /dinar i berenar inclòs

PREUS NO SOCIS
35 €
45 € / dinar inclòs
55 € /dinar i berenar inclòs

9:00 a 14:00
9:00 a 15:00
9:00 a 17:00

70 € ( Sortida inclosa )
98 € ( dinar inclòs )
103 € ( dinar i berenar inclòs.)

74 € ( Sortida inclosa )
101 € ( dinar inclòs )
106 € ( dinar i berenar inclòs.)

EL PREU ÉS PER 8 DIES

EL PREU ÉS PER 8 DIES

89 € Sortida inclosa
122 € / dinar inclòs
128 € /dinar i berenar inclòs

93 € Sortida inclosa
126 € /dinar inclòs
119 € /dinar i berenar inclòs

9:00 a 14:00
9:00 a 15:00
9:00 a 17:00

Pagaments: Donem facilitar de pagaments només teniu que preguntar.
Dinar esporàdic fins 17:00 hores: 10 €. S’abonen el mateix dia.
Servei d’acollida : 8:00 a 9:00 : 2 euros per dia.
Dijous: Marxem TOTS. Els que marxen a les 14:00 hores ja tenen el dinar i berenar inclòs de la sortida.
Els que es queden a l’acampada té inclòs el sopar i esmorzar del divendres.
Per ser soci d’AMPA: ( Descomptes no acumulables )
Per cada família que matriculi als seus fills, sobre el total d’un mínim de 3 setmanes aplicarem un 5% dte. del total.
( El càlcul és aplicable per família ).
Per cada família nombrosa o monoparental aplicarem un 5% dto. del total. (Cal portar fotocòpia del carnet ).
En cas d’apuntar als 3 fills fills/filles, més de tres setmanes aplicaríem un 8 % dto

Retornarem el rebut si s’avisa una setmana abans de començar l’activitat. Després només retornarem el 60% del
rebut i en cas d’avisar el mateix dia de començar l’activitat no s’abonarà res ja que hi ha unes despeses de
gestió així com la contractació d’uns monitors i monitores que per llei ens obliga a tenir un mínim segons el
número de nens i nenes.

ELS REBUTS ES PASSARAN:
Els casals de juny + les dos primeres setmanes de juliol = el 15 de juny.
Els casals de la resta de juliol s’abonaran a partir del 15 de juliol.
Els casals de setembre s’abonaran l’1 de setembre.
Si us matriculeu després d’haver passat els rebuts s’haurà d’abonar al moment.

