



El preu del dinar és de 6,5€ cada dia per als fixos i 7€ per als esporàdics.
El preu del servei d’acollida és de 2€ cada dia.
El preu dels racons de la tarda és de 12€ per setmana (4€ esporàdic 1 dia).

INSCRIPCIONS


Del 2 al 18 de maig. Heu d’omplir el full d’inscripció i lliurar-lo a la sala de
l’AMPA (Alba o Cesc). El podeu deixar també a la bústia de l’AMPA.

PAGAMENT I FORMA DE PAGAMENT


Del 21 de maig al 4 de juny.



Mitjançant transferència bancària. Caldrà fer un ingrés al següent compte
corrent de l’AMPA: ES58 0081 0346 2500 0117 8618 (Banc Sabadell). Quan
feu la transferència heu d’indicar el codi del casal CTC i els dos cognoms i
el nom del nen o de la nena. Exemple: CTC PINEDA ESTRUCH, ANNA

2018

PREUS
El preu del casal d’estiu (del 25 de juny al 27 de juliol) és de 58€ per setmana
(5% de descompte per a germans). En aquest preu s’hi haurà d’afegir el dinar, el
servei d'acollida i els racons de la tarda. La nit d’estels de P3 a 6è també van a
part (7€). L’assegurança, que és obligatòria, no cal pagar-la perquè tots els nens
de l’escola ja estan assegurats.

CASAL D’ESTIU

del 25 de juny al 27 de juliol
Els pirates arriben a l’escola!
Les aventures de la família Morgan

ES BUSCA
TRIPULACIÓ!
Aventures i viatges pel món!
Tallers, piscina, excursions i nit d’estels.
I moltes coses més tot viatjant amb la família
de pirates més coneguda dels set mars.

IMPORTANT: no es faran devolucions ni descomptes en cas de deixar
el casal un cop s’hagi començat (excepte per causa major justificada. En
cas de malaltia s’haurà de presentar un certificat mèdic. Els diners es
retorna-ran al setembre).
REUNIÓ DEL CASAL D’ESTIU
La reunió informativa per als pares i mares serà el dijous 7 de juny a les 9 del
vespre a l’escola.
NENS I NENES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
- Les quotes poden variar segons les necessitats educatives.
- Hi haurà un seguiment setmanal de l'evolució de l'infant.
- Adaptació de les activitats.
- Poseu-vos en contacte amb l'AMPA abans de fer la inscripció.

Inscripcions
del 2 al 18 de maig
Més informació
616 85 31 54 / ampatc@gmail.com
Reunió de mares i pares
Dijous 7 de juny a les 21.00h

MÉS INFORMACIÓ
A l’adreça electrònica: ampatc@gmail.com
A la sala de l’AMPA: de dl a dv de 16.00 a 18.30h
Al mòbil: 616 85 31 54 de dl a dv de 16.00 a 18.30h

ampa escola

Teresa Claramunt

El Casal d’Estiu l’organitza i el gestiona l’AMPA. Els directors del Casal seran el
Cesc Borrell i el Miqui Hernàndez els monitors seran els d'extraescolars. Tots
plegats seran els encarregats de dur-lo a terme.

PLÀNNING BASE
Un exemple de programació d’una setmana al casal per al grup de P3 a P5.

El casal és adreçat als nens i a les nenes de P3 fins a 6è.
Tot i que cada setmana és independent sempre hi haurà el mateix fil conductor:
ELS PIRATES ARRIBEN A L’ESCOLA
HORARIS:
Dues opcions:
1. De 9 a 13.30h (fins a les 15.00h si el nen es queda a dinar).
2. De 9 a 13.30h i de 15.00h a 16.30h (de 9 a 16.30h si fa menjador).
Els dies de dinar fixos, poden ser d’un a cinc i s’han de marcar al full d’inscripció. S’acceptaran també “esporàdics”. El servei d’acollida es realitzarà de
3/4 de 8 a 9h.

CENTRE D’INTERÈS

Un exemple de programació d’una setmana al casal per al grup de 1r a 3r.

1ª setmana del 25 al 29 de juny

De P3 a P5

De 1r a 3r

De 4t a 6è

Serem pirates

Escola de pirates

El pirata boig

2ª setmana del 2 al 6 de juliol
De P3 a P5

De 1r a 3r

De 4t a 6è

Ajudem el Bernat ermità

L’espasa Hawkins

El tresor de Sabadell

3ª setmana del 9 al 13 de juliol
De P3 a P5

De 1r a 3r

De 4t a 6è

Salvem el vestit

Jhon Avery

Davy Jones

4ª setmana del 16 al 20 de juliol

Un exemple de programació d’una setmana al casal per al grup de 4t a 6è.

De P3 a P5

De 1r a 3r

De 4t a 6è

El cant de les sirenes

El despertar del Kraken

Silfurgberg

5º setmana del 23 al 27 de juliol
De P3 a P5

De 1r a 3r

De 4t a 6è

El Capità s’ha tornat
boig

La sirena Atergatis

Mark Read

