CASAL ESTIU-22
CASAL SUMEN SOMRIURES ESCOLÀPIES 22
CASAL ESTIU SUMMER SMILES ESCOLÀPIES 22

PRESENTACIÓ
Hola famílies! Ja hem començat a preparar un estiu diferent!
Estarà ple de noves sorpreses per als infants de P3 fins a 6è Primària.

Volem aconseguir que durant aquestes vacances els nens i nenes s’enriqueixin a nivell
personal. Volem potenciar el creixement dels infants a través del joc i el lleure, transmetre
els valors humans i la seva socialització.
Hem arribat a un acord ESCOLÀPIES EL MASNOU i l’escola d’idiomes HIBERNIA per oferir
DUES possibilitats de CASAL D’ESTIU ESCOLÀPIES EL MASNOU es realitzarà del 27 de

juny al 29 de juliol:
1- CASAL ESTIU SUMEM SOMRIURES ESCOLÀPIES 22
Les activitats estaran relacionades amb el centre d’interès “JUMANJI JUNGLE
ADVENTURES” que servirà de fil conductor de diferents tipus d’activitat: gimcanes, arts
escèniques, tallers de cuina, jocs de pistes, esports, jocs d’aigua, piscines, samarreta del
casal, coreografies i balls, manualitats i moltes sorpreses més.
De dilluns a divendres de 9.00h a 17.00h Dinar inclòs: 120€/setmana
De dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h Dinar inclòs: 105€/setmana
De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h Sense dinar: 75€/setmana
Casal sencer 5 setmanes: 525€ CASAL D’ESTIU SUMMEM SOMRIURES ESCOLÀPIES 22

2- CASAL ESTIU SUMMER SMILES ESCOLÀPIES 22 (ANGLÈS de 9 a 11.30 + CASAL)
Els alumnes d’Infantil, 1r i 2n de Primària fan ENGLISH COURSE de 9.00h a 11.30h. Anglès
a través de jocs, manualitats, activitats lúdiques i potenciem la comunicació oral per
aconseguir una bona base a cursos posteriors.
Els alumnes de Primària (a partir de 3r o alumnes de 2
2n
n amb el nivell 3C de Hibernia fet) fan
un curs d’anglès i, si es fa tot (60 hores), equival a un nivell sencer acadèmic; fet que els
permet avançar un nivell. Curs especial als alumnes de 6è que passaran a la ESO. Tots els
grups seran amb un número màxim de 12 alumnes per aula i separats per edat i nivell.

De dilluns a divendres de 9.00h a 17.00h Dinar inclòs i SUMMER SMILES inclòs: 225€/setmana
De dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h Dinar inclòs i SUMMER SMILES inclòs:210€/setmana
De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h Sense dinar i SUMMER SMILES inclòs:180€/setmana
Casal sencer 5 setmanes: 1025€ CASAL D’ESTIU SUMMER SMILES 22
Qui faci les 5 setmanes, tindrà els llibres gratuïts com a descompte addicional

* Servei acollida 8.00h a 9.00h: Setmana sencera: 5€

Dia esporàdic: 3 €

* Descomptes CASAL famílies: 2n germà 10%, 3r germà 20%.
QUI HO ORGANTITZA?
ESCOLÀPIES EL MASNOU I HIBERNIA HOUSE ESCOLA D’IDIOMES
El nostre equip de monitors/es de l’escola (molts exalumnes) amb la titulació i l’experiència
per fer un estiu ben engrescador.
Direcció i Coordinació Casal: isabelbujia@escolapieselmasnou.org
I l’equip de professors/es d’Hibernia House Acadèmia d’anglès.
ORGANITZACIÓ DEL DIA
8.00h
Acollida matinal: servei opcional
9.00h
Benvinguda/bon dia
9.05h
Anglès ENGLISH COURSE a les aules de l’escola o Activitat del matí
11.30h Esbarjo pati / jocs
12.00h Activitat del matí 2 jocs d’aigua / remullada
13.00h Jocs d’abans de dinar: tennis taula, jocs tradicionals
13.30h Dinar (cuina pròpia)
14.00h Esbarjo pati
15.00h Activitat de la tarda 3
16.45h Tancament i recollida
17.00h Sortida
QUÈ CAL PORTAR?
Un petit esmorzar (entrepà, fruita...), amb carmanyola o boc n’roll.
Banyador, tovallola i sandàlies.
Gorra i crema solar
Cantimplora
Roba còmoda
INSCRIPCIÓ
D’altra banda, per fer efectiva la inscripció cal omplir el full d’inscripció adjunt i fer arribar el
resguard de la paga i senyal de 75,00€ a l’administració de l’escola abans del 3 de juny.
Podeu fer efectiu el pagament al número de compte ES63 0081 0067 0000 0123 8129



Per transferència, indicant en el concepte: NOM COGNOM CASAL ESTIU
A l’Administració de l’escola amb efectiu o targeta.

REUNIÓ INFORMATIVA DIMARTS 17 de MAIG


Aquelles famílies que estigueu interessades us convidem a la REUNIÓ
INFORMATIVA que tindrà lloc el dimarts 17 de maig a les 18.30h.a l’Escola.

FULL D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITAT:

Casal d’estiu Escolàpies El Masnou HIBERNIA

Any: 2022

DADES PERSONALS DE L’INFANT
Nom:

Cognoms:

Adreça:

Telèfon:

Mòbil:

Població:

CP:

Data naixement:

Adreça electrònica (majúscules):

DNI:

Escola:

Curs:

Edat:

Qui el/la vindrà a buscar habitualment:

ACTIVITAT CASAL ESTIU SUMEM SOMRIURES ESCOLÀPIES 22
Data Inici

Data finalització

Matí
(9-13h)

Matí
amb dinar
(9-15h)

Complet
(9-17h)

1- Del

27/06

al

01/07

preu:

€

2- Del

04/07

al

08/07

preu:

€

3- Del

11/07

al

15/07

preu:

€

4- Del

18/07

al

22/07

preu:

€

5- Del

25/07

al

29/07

preu:

€

Total a pagar:

€

Farà servei d’acollida: 8-9h

No

Si

€

ACTIVITAT CASAL ESTIU SUMMER SMILES ESCOLÀPIES 22
Data Inici

Data finalització

Matí
(9-13h)

Matí
amb dinar
(9-15h)

Complet
(9-17h)

1- Del

27/06

al

01/07

preu:

€

2- Del

04/07

al

08/07

preu:

€

3- Del

11/07

al

15/07

preu:

€

4- Del

18/07

al

22/07

preu:

€

5- Del

25/07

al

29/07

preu:

€

Total a pagar:

€

Farà servei d’acollida: 8-9h

No

Si

€

FITXA DE SALUT CASAL D’ESTIU 2022

Nom i cognoms: ____________________________________________
Curs: ___________
Pateix alguna AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA: SI

NO

Quina?______________________________________________________

Pren algun medicament?

SI

NO

Quin? _______________________________________________________
Per la seva administració es necessària l'autorització de medicaments.
En cas d’haver de contactar amb urgència durant la realització de l’activitat, indiqueu:
Telèfon mare: ________________________

Telèfon pare: _________________________
Altres: _______________________________

Escriviu en aquest espai qualsevol altra observació que hàgim de tenir en compte.

Signatura del pare/mare/tutor legal

El Masnou,

de

del 2022

* En relació a les dades recollides en aquest document, es farà ús segons el Reglament General de Protecció
de Dades (Reglament (UE)2016/679) del 27 d'abril de 2016.

