Escola Ca N’Alzamora
Carrer Antoni Sedó 91-101
Rubí

Reunió informativa

Inscripcions per setmanes
Casal d’Estiu del
30/06 al 30/07 del 2021
Casal de setembre del
30/8 al 10/9 * Mínim 20 inscrits/es

4 de maig a les 17.30 h
L'enllaç per accedir és el següent:
https://meet.google.com/hsv-kmue-cow

Casal
Matí: De 9h a 14h
Menjador: De 14h a 15:30h
Tarda: De 15:30h a 16:30h
Acollida
De 8 a 9 h
Beques
Campanya de Beques "Un estiu per a
tothom “ de la Fundació Catalana de
l’Esplai. Totes les famílies que vulguin
sol·licitar una beca per l’activitat de casal
d’estiu, podran fer-ho a través de la pàgina
Web de la Campanya.
http://estiu.fundesplai.org
telèfon 93.551.89.71.

o

trucant

al

Més informació del Projecte a:

https://escoles.fundesplai.org/s
erveis/casals/

Escola
627 988 131

Ca N’Alzamora

rsole@fundesplai.org
www.fundesplai.org

2021

Horaris

Quotes setmanals
(3 dies, 1ª setmana)

Quotes setmanals
(5 dies)

9 a 14 h

36,00€

60,00€

Casal amb menjador

14 a 15:30 h

54,00€

90,00€

Casal tot el dia

9 a 16:30 h

63,60€

106,00€

8a9h

9,6€

16€

Tipología
Casal de matí

Acollida de matí

Amb l’expertesa de l’estiu passat volem
proposar-vos
un
Casal
d’estiu
ple
d’experiències educatives, vivències i vincles
per a que els nostres infants gaudeixin i s’ho
passin d’allò més bé.
Durant el Casal d’estiu descobrirem que molta
gent menuda, en llocs petits, fent petites
coses, poden canviar el món.
Un casal per compartir:










Activitats vinculades a la gestió
emocional
Vinculades a l’eix d’animació, amb
missions i reptes setmanals.
Activitats de coneixement de l’entorn i a
la natura
Projectes Aprenentatge- Servei
Activitats de coneixement del propi grup
i cuidant l’infant com a ésser individual.
Promovent el companyerisme,
cooperació i la solidaritat
Compartir experiències entre grans i

petits.



Activitat física i d’expressió corporal.
Una maleta pedagògica amb jocs i
recursos

Fem possible un

millor

Sota el lema “Fem possible un món millor” aquest
estiu els infants es convertiran en activistes per la
biodiversitat, la sostenibilitat i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Els més petits coneixeran en Tritus i la seva colla. Els
mitjans i grans juntament amb la capitana Jane
Goodall i altres líders actuals o històrics que han lluitat
per millorar la vida al planeta ens acompanyaran
cada setmana al casal per a que ens convertim en
“Ambaixadors i ambaixadores de la natura”

INSCRIPCIONS
Podeu formalitzar la inscripció a través de la
web:

http://estiu.fundesplai.org
Inscripcions del 10 al 23 de maig
Periode de pagament del 24 de maig al 6
de juny
Un estiu amb protocols sanitaris que
garanteixin les mesures de seguretat per
als infants, monitors i famílies i complint
les normatives i resolucions de les
autoritats competents.

Casal d’estiu 2021
AMPA Escola Ca N’Alzamora
Us presentem el Casal
https://escoles.fundesplai.org/serveis/casals/
Lloc del Casal:

Dates:

Escola Ca N’Alzamora
C/ Antoni Sedó 91-101
08191 Rubí

del 30 de juny al 30 de juliol
del 30 d’agost al 10 de setembre

•
•
•
•
•

1r Torn: del 30 de juny al 2 de juliol · 6è torn: del 30 d’agost al 3 de setembre
2n Torn del 5 de juliol al 9 de juliol · 7è torn: del 6 al 10 de setembre
3r Torn del 12 de juliol al 16 de juliol
4t Torn del 19 de juliol al 23 de juliol
5è Torn del 26 de juliol al 30 de juliol
Horaris

Quotes setmanals

Quotes setmanals

(3 dies, 1ª setmana)

(5 dies)

Casal de tot el dia de 9 a 16:30 h

63,60€

106,00 €

Casal Matí + Menjador de 9 a 15:30h

54,00€

90,00 €

Casal Matí de 9h a 14h

36,00€

60,00 €

Acollida matinal de 8 a 9 h

9,60€

16,00€

Aquest pressupost inclou:
Samarreta per tots els infants
 Reunió informativa virtual
 Inscripcions a la web d’estiu de Fundesplai: www.estiu.fundesplai.org i intranet
per famílies per fer seguiment de les activitats que es realitzen i veure fotografies
Pagaments fraccionats
Contractació de monitors/es segons normativa del Departament de Joventut
Formació sobre mesures de seguretat als equips de monitors/es*
Servei de menjador amb cuina in situ a partir de 30 infants setmana.
1 Excursió amb autocar de tot el dia a determinar
2 activitats amb tallerista especialitzat/da durant el casal: natura, ioga, dansa,
experiments...( a determinar)
1 Sortida entorn proper per setmana
1 jornada de jocs de nit en horari de 20h a 23h
Descompte del 5% per a germans/es, aplicat a partir del/la 2n/a germà/na.


* seguirem els protocols marcats per PROCICAT
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