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PREUS:

              HORARI                                                 PREUS PER SETMANA

                8 a 9 h

(         Servei d’acollida matinal                                  12€

                9 a 13 h                                                               68€

                9 a 15 h                                                             1 19€

                9 a 17 h                                                             136€

       9 a 13 h- 15 a 17 h                                                  88 €

El pagament es farà per domiciliació bancària, realitzant la
meitat de l’import total en el moment de la inscripció i l’altre
50% abans de començar l’activitat al juny. Hi haurà
descompte per les families nombroses i monoparentals. 

CENTRE D’INTERÈS:

Aquest estiu l’escola torna a obrir les seves portes,

convertida en una escola de màgia.

  Els monitors i monitores es convertiran en uns grans

mags,   que ens ensenyaran trucs,   pocions i

encanteris, per aconseguir reptes i missions, com

guanyar la Copa de les   Cases o impedir els plans

dels rivals més malvats.           

  Si voleu trobar la màgia del món, resoldre un munt

de misteris, i viure mil aventures màgiques, veniu

aquest estiu a la nostra escola i et convertiràs en un

autèntic/a mag…            

                                       Doncs comencem… 

                        

VALOR-S

 
 

       FITXA  TÈCNICA:

Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2021

Lloc de realització: Escola Itaca

Inici del casal: 28 de juny 

Finalització: 30 de juliol

Inscripcions: per setmanes

Participants: de P3 (cursat) a 6è

Equip: Estarà format per monitors/es de l’escola amb

experiència en casals i amb la formació i la titulació

necessària per dur a terme l’activitat. L’equip

d’educadors/es portaran a terme el protocol actual

per minimitzar el risc de contagi per coronavirus.

Responsable de l’activitat: Míriam Valbuena i Jordi

Ortega

Servei de menjador: Servei de cuina pròpia amb

l’empresa Cobisa i menjador a l’escola

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran del 26 d’abril al 25 de maig.

Aquest any s’haurà de fer una inscripció de manera

telemàtica a la web vacances.barcelona.cat

El procés de la gestió per sol·licitar ajuts econòmics i/o

monitors/es de suport es farà també a través de 

mitjans telemàtics i no presencials, davant la situació

d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19.

Per qualsevol altra consulta podeu fer arribar un correu a

valorsitaca@gmail.com

REUNIÓ INFORMATIVA: DIVENDRE 23 D’ABRIL A LES 18 VIA ZOOM

UN CASAL DE
MÀGIA

EXCURSIONS:

Cada setmana farem una sortida de tot el dia. Estem a l’espera de
confirmació degut a la situación actual. Les propostes són:

- Sortida al Parc 
- Salting
- Basses de Sant Oleguer
- Rocodrom Climbat
- Espectacle - Teatre

ACTIVITATS:

Totes les activitats de la nostra entitat s’organitzen

seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Al casal hi haurà activitats molt variades: gimcanes, jocs

de pistes, d’aigua, danses, jocs motrius, tallers, sortides,

activitats sobre rodes... i tots els divendres anirem a la

piscina Holmes Places.

També farem la festa de l’aigua amb inflables aquàtics al pati 
de l’escola

EXPECTRO PATRONUM!!! 

Els nens i nenes de primària,

tindràn cada setmana una

activitat sobre rodes (patins,

monopatins, patinets,...), sessions

de hip-hop, parkour, sortida a la

mplatja i moltes més activitats

esportives,...


