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Horari
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dissabte de 9:00h a 20:00h
diumenge de 9:00h a 15:00h

setmanes
escenaris5

un estiu ple d aventures,
inscripcio oberta

DEL 25 DE JUNY
AL 26 DE JULIOL

9

,

Serem detectius!

Desvetllem misteris...

Investiguem cultures...

Descobrim natura i animals...

...d’arreu del món!



LLISTA DE PREUS

HORARI BASE
Al Casal d’Estiu Municipal 2019 vetllem per oferir un temps de lleure de qualitat, ple

de valors i aprenentatges que els infants i joves adquireixen a través de l’experiència,

el joc i les relacions interpersonals.

Posem el focus en la creativitat, l’esperit crític, l’autonomia, la gestió emocional i la

cohesió de grup. Fomentem la inclusió i la cooperació social tot coneixent més el

nostre poble i respectant el medi que l’envolta

Quan?

Del 25 de juny al 26 de juliol.

Per a qui?

Per a infants i joves de P-3 a 6è de primària.

Horaris?

Matí: 9.00 h a 13.00 h.

Tot el dia: 9.00 h a 17.00 h.

Preu?

Les inscripcions es realitzen per setmanes i no cal que siguin consecutives. Teniu la

taula de preus en aquest mateix document.

On?

A l'Escola Olivera.

Què farem?

Cada setmana farem una excursió de tot un dia. També gaudirem de gimcanes, tallers,

sortides, esport, piscina, i molt més.

Què més?

Hi ha servei d’acollida matinal i servei de menjador pels infants i joves que es queden

tot el dia.

Com?

Amb aquests objectius generals com a eix principal de totes les activitats.

� Adquirir més autonomia a través del joc i l'aprenentatge.

� Desenvolupar la creativitat.

� Conèixer i respectar el medi natural.

� Identi�car i gestionar les emocions per tal de conèixer-se i estar millor amb

un mateix.

� Conèixer i practicar diferents disciplines esportives.

� Adquirir i reforçar hàbits de vida saludables.

� Integrar i respectar a totes les persones vinculades al Casal.

� Conviure i treballar en equip.

� Passar-ho bé.

Per tal d'assolir-los de la millor manera possible, cada grup

adaptarà els objectius segons l'edat i les necessitats dels infants i joves.


