Inscripcions: del 26 d’abril al 5 de maig

PLACES
LIMITADES

MÉS INFORMACIÓ
Centre Escolar Empordà
Riera Ginjolers, 196
17480 Roses
Tel. 972 25 73 97
casal@cemporda.org
www.cemporda.org

juliol-agost

Casal d’estiu
2021

Gaudeix del casal d’estiu, t’hi apuntes?

Calendari

El casal d’estiu és una forma diferent de viure les vacances i l’escola,
és el lloc ideal perquè els nens i nenes passin un bon estiu en un
espai segur i de confiança.

Proposta educativa
Aquest estiu el nostre centre d’interès es basarà en un dels grans
reptes en que s’enfronta la humanitat :“Cuidem el nostre planeta”
Cada setmana ens endinsarem en l’estudi d’una problemàtica i es
plantejaran diferents accions i reptes per aconseguir viure en un món
millor.

Activitats
Ho farem a partir d’activitats dinàmiques i divertides, estimulants
i motivadores: tallers, jocs, gimcanes, sortides per l’entorn,
piscina, platja i festes temàtiques.

Edat i grups
Alumnes fins a 1r d’ESO.
S’organitzaran grups bombolla en
funció de l’edat i la modalitat
horària.

Preinscripcions online
del 26 d’abril al 5 de maig.

Modalitats horàries
de dilluns a divendres

A

MATÍ 9:00 a 13:00h

SETMANA 1

1 - 9 JULIOL*

SETMANA 2

12 - 16 JULIOL

SETMANA 3

19- 23 JULIOL

SETMANA 4

26 - 30 JULIOL

SETMANA 5

2 - 6 AGOST

SETMANA 6

9 - 13 AGOST

SETMANA 7

16 - 20 AGOST

SETMANA 8

23 -31 AGOST*

Preus
Modalitat horàries

socis

no socis

Matí o tarda

40 €

60 €

Jornada completa

60 €

90 €

Menjador-opcional-

29 €

35 €

- Inclou servei d’acollida i berenar
- *El preu del primer període de juliol i

el darrer període
d’agost s’incrementarà proporcionalment en funció dels dies.
- A partir de quatre setmanes d’inscripció els socis de l’escola
gaudeixen d’una bonificació del 10% de descompte de la
mensualitat (no inclou menjador).
- Els rebuts es cobraran a l’inici de cada mes.
- Per reservar plaça s’abonarà el mes de juny una bestreta de
25€ per setmana, en cas de renúncia NO es farà la devolució
de l’import pagat.

Protocol covid

B

TOT EL DIA 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 19:00h

C

TARDA 15:00 a 19:00h

L’equip de monitors/es i la coordinació aplicaran les mesures
de seguretat i higiene previstes per les autoritats sanitàries i la
Direcció General de Joventut per evitar els contagis per
COVID 19.

