CASAL ESTIU 2021 IE PALLEROLA
Casal d’estiu RE-EVOLUCIÓ ( 3 a 13 anys)
El nostre casal és una aventura setmanal on volem conèixer les diferents èpoques que ha viscut
l’ésser humà.
Durant cinc espectaculars setmanes reviurem els orígens de la humanitat a la prehistòria, passarem
per l’època antiga amb els egipcis, romans, fenicis....Serem cavallers i princeses de l’edat mitjana,
on aprendrem els oficis típics del moment. Els reis, els palaus, l’art ...faran que ens endinsem en
l’època contemporània i començarem a descobrir que ens ha ensenyat fins ara l’època moderna.
Volem que els nens i nenes puguin gaudir del seu estiu lúdic i de diversió.
Gimkanes, Jocs de pistes, piscines, excursions, esmorzars a la muntanya, bicicletades, acampada, i
molt més….! Tot adaptat a les mesures higienicosanitàries pertinents!!!
Calendari: 28 de juny al 30 de juliol
CASAL MATÍ ( 3 – 13 anys)
Horari : 9 a 13:30
1setmana : 65 €
2 setmanes : 130 €
3 setmanes : 186 €
4 setmanes : 248 €
5 setmanes : 300 €
CASAL MATÍ + MENJADOR
Horari : 9 a 15:00
1 setmana : 97,50 €
2 setmanes: 195 €
3 setmanes: 283,25 €
4 setmanes: 378 €
5 setmanes: 462,50 €
CASAL MATÍ + MENJADOR + TARDA
Horari: 9 a 16:30
1 setmana: 112,5 €
2 setmanes: 225 €
3 setmanes: 328,25 €
4 setmanes: 438€
5 setmanes : 537,50 €

ACOLLIDA MATÍ
Horari : 8 a 9
Dia esporàdic: 3€
Setmana: 10 €
MENJADOR
Horari: 13:30 a 15:00
Dia esporàdic: 7 €
INSCRIPCIONS (PLACES LIMITADES)
On line:
Dies: del 24 de Maig a l’11 de Juny
Web: www.ampa.escolapallerola.cat/casal
Documentació que cal adjuntar ( on line ):







Inscripció i fitxa mèdica emplenada
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del carnet de
vacunes
Full autoritzacions per sortides
i drets d’imatge
Justificant de pagament
Foto tipus carnet

OBSERVACIONS:
 Servei de menjador amb cuina pròpia. S’oferirà si hi ha un mínim d’usuaris cada setmana.
En cas de no sortir el servei es disposara d’espai per dinar però cada nen/a l’haurà de dur de
casa.
 Acampada d’una nit de P5 a 1r ESO.
 Cada setmana gaudirem d’un dia d’activitat d’aigua amb totes les mesures pertinents.
 Sortides amb autocar incloses al preu ( Marineland, Aquadiver, Base nàutica Pineda, Parc
mediambiental de Gualba...)
 Samarreta del casal d’estiu per a tots els nens i nenes. ( Opció de comprar la gorra també
prèvia reserva).
 Descompte per a germans del 5%
 Cal haver cursat de P3 a 2n ESO per poder inscriure’s al casal.
 Cada infant haurà de dur la seva mascareta.
REUNIÓ INFORMATIVA TELEMÀTICA:
Dimarts 18 de Maig a les 18:30 hores.
Per demanar accés cal enviar un whatsapp a partit del dia 12 de maig al tlfn. 648635357.

