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PREUS:

          HORA                               PREUS PER SETMANA

          8 a 9 h

(   Servei d’acollida matinal                              12 €
                9 a 13 h                                                  70 €
                9 a 15 h                                                 124 €
                9 a 17 h                                                  141 €
       9 a 13 h- 15 a 17 h                                           91 €

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 d'un 5% per les families nombroses

i monoparentals. 

CENTRE D’INTERÈS:

Vols viure aquest estiu una una gran aventura i 

 convertir-te en un gran explorador o

exploradora?

De la mà del gran Peter Jones i del seu equip,

setmana a setmana, anirem descubrint el gran

secret de la mòmia. Però vigileu... els pirates i

d'altres personatges, que ens anirem trobant, no

ens ho posaran gens fàcil.

Us atreviu a viure l'aventura?
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       FITXA  TÈCNICA:

Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2022

Lloc de realització: Escola Itaca

Inici del casal: 27 de juny 

Finalització: 29 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.

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 25 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 .

Per qualsevol altra consulta podeu fer arribar un

correu a valorsitaca@gmail.com

REUNIÓ INFORMATIVA: DIJOUS 21 D’ABRIL A LES 17:30VIA MEET

Les aventures de
Peter Jones i el

secret de la mòmia 

EXCURSIONS:
Cada setmana farem una sortida de tot el dia. Les

propostes són:

- Sortida a la platja i "festa del aigua" (inflables)

- Rocòdrom Climbat

- Cinema Diagonal I "somni d'una nit a Itaca"

- El castell de Gelida (per concretar)

 -Basses de Sant Oleguer

- I moltes més sorpreses...

Les sortides es faran en autocars.

ACTIVITATS:

Al casal hi haurà activitats molt variades:

gimcanes, jocs de pistes, d’aigua, ball i ball

infantil, jocs motrius, tallers de cuina,

manualitats, sortides, activitats sobre rodes

(patins, monopatins, patinets,...), iniciació al

parkour (primària)... 

I tots els divendres anirem a la piscina

Forus!!!
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