Horaris, modalitats i preus
Modalitat

Horari

Preu setmanal

Servei d’acollida matí

8-9 h

12 €

M (Matí)

9-13 h

57 €

MD (Matí i dinar)

9-15 h

102 €

MDT (Matí, dinar i Tarda)

9-17 h

120 €

Descomptes






5 % per inscripció anticipada (fins 12/05)
5 % de descompte per inscriure 3 setmanes o més.
5 % de descompte per família nombrosa/monoparental
5 % de descompte a partir del 2n germà.
5 % de descompte per ser ALUMNE d’EDUMAR
(Acumulables fins un 15 %, i fins un 20 % amb l’anticipada)



Modalitat de pagament

 Transferència bancària o targeta de crèdit.
 Possibilitat de 2 terminis (al moment d’inscripció i als 30 dies).

Reunió informativa per a famílies
Dijous 3 de Maig // 17:15 h // A l’escola EDUMAR.

Escola EDUMAR

Inscripció Fins el 25 de Maig
Places limitades

Del 25 de juny al 27 de juliol

Per rigorós ordre d’inscripció.

93 366 86 06

casals@peretarres.org
www.peretarres.org/estiu/casals

Organitza:

Gestiona:

Col·labora:

Programació setmanal
SETMANA TIPUS AL CASAL 2018
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

8.00-9.00 h

Acollida matinal: racons d’activitats

9.00-9.30 h

Bon dia

9.30-10.30 h

Activitat Centre
d’interès

10.30-11.00 h

Esbarjo

DIVENDRES

Jocs
Autogestionats

Activitat Centre
d’interès

Esbarjo

Esbarjo
Activitat Centre
d’interès

PLATJA

La Festa Major és un dels moments més esperats de l’any
per infants, joves i adults, és un moment de trobada, de
participació i de celebració ciutadana. Les places i els
carrers s’omplen de gent que celebra la cultura popular
revivint la màgia dels balls, els gegants i el bestiari que es
vesteixen de gala per aquest gran esdeveniment!

11.00-12.30 h

JOCS D’AIGUA

Activitat Centre
d’interès

12.30-13.00 h

Dic la meva!

Dic la meva!

13.00-14.00 h

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

14.00-15.00 h

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

Jocs
autogestionats

Dinàmiques
de grup

JOCS
D’AIGUA

La programació de les activitats del Casal d’Estiu es
realitza entorn a 6 temàtiques dins de la Festa Major: el
pregó, els gegants i els capgrossos, els diables, els balls,
la cercavila i el bestiari.

Dic la meva!

15.00-16.30 h

Nit a l’escola

JOCS D’AIGUA
Dic la meva!

16.30-17.00 h

Divendres 13 de juliol.

Però la Festa Major també és experimentar, és viure des
de dins aquesta celebració que ens permetrà treballar
valors i aspectes tan amplis com la diversitat, la
participació i el sentiment de pertinença a un col·lectiu.

EXCURSIÓ

Festa de famílies
Divendres 20 de juliol.

Sortides
PRIMERA SETMANA // Sortida per l’Entorn
SEGONA SETMANA // CLIMBAT La Foixarda
TERCERA SETMANA // POBLE ESPANYOL
QUARTA SETMANA // granja escola
CINQUENA SETMANA // Sortida per l’Entorn

