ACTIVITATS

ESTIU
2017
ESCOLA SANT GERVASI

ed. infantil i cicle inicial
Mini Summer Camp

Can Bajona, Solsonès

Des de l’era dels dinosaures fins als pri-

nosaure, farem trekkings... i tot en anglès i
amb monitors nadius.

Casal d’Estiu 2017

Del 16 al 20 de juliol

Activitats lúdiques i esportives per passar l’estiu gaudint de valent!

U

Anada (pares amb vehicle
propi) Tornada (autocar)

mers humans! Aprendrem com treballen
els arqueòlegs, buscarem petjades de di-

NO

€

460 €
Alumnes que han cursat P5 i Cicle
Inicial. Places limitades a 60

Activitat per a nens i nenes de l’Escola

Els més petits anirem a la granja, d’excursió a Gallecs, farem teatre i titelles, pintacares, tallers de fang, dance, futbol, inflables a la
piscina, cuina, jocs de natura...

1r Minicampus

Del 26 de juny al 21 de juliol

NO

U

Escola Sant Gervasi i sortides
9 a 13h (s’ofereix servei d’acollida al matí)
€

75€ setmana (descomptes per a aquells que s’apuntin a més
d’una setmana)
Servei de Menjador 40€ setmana
Alumnes que han cursat Educació Infantil, Cicle Inicial, Mitjà i
5è de Primària

Activitat oberta a nens i nenes de fora de l’Escola. Les places són
limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció

També activitats a la
tarda!
Cada dia de 15:30 a 17:30h
1 h curset de piscina +
1 h activitats dirigides
30 € setmana
A les instal·lacions d’Oci i
Salut!

NO

Contacte amb la natura i pràctica esportiva
per als més petits! Es realitzaran activitats de caràcter
lúdic i iniciació esportiva amb monitors especialistes. I a
més... gimcanes, aiguagim, jocs de grup i piscina.
Del 28 de juny a l’1 de juliol
Casa de colònies Clar del Bosc. Banyoles
€

215 €
Alumnes de Cicle Inicial. Places limitades a 20

Activitat per a nens i nenes de l’Escola

U

cicle mitjà i superior
V Acampada Lingüística
Cinc dies d’immersió en Llengua Anglesa
a la localitat d’Esterri d’Àneu. Els alumnes
s’allotjaran en un càmping i duran a terme activitats com barranquisme, canoes,
inflables aquàtics, bosc vertical, senderis-

Alumnes de Cicle Mitjà i Superior.
Places limitades a 70
Activitat oberta a nens i nenes de fora de
l’Escola

però hi haurà moltes sorpreses més: entrenaments, tecnificació, competicions, curses d’orientació, jocs de nit...

l’estiu gaudint de valent! Els més grans farem

Del 26 de juny a l’1 de juliol

hípica, pàdel, BTT, escalada a l’Escola, tallers
de cuina, dance, teatre, inflables a la piscina,
patinet, futbol, guerres d’aigua...

Del 3 al 20 de juliol

Servei de Menjador 40€ setmana

Instal·lacions esportives de l’Escola

75€ setmana (descomptes per a aquells
que s’apuntin a més d’una setmana)
Alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial,
Cicle Mitjà i 5è de Primària

Activitat oberta a nens i nenes de fora de
l’Escola. Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció

NO

Cada dia de 15:30 a 17:30h
1 h curset de piscina + 1 h activitats dirigides
30 € setmana

Casal Bàsquet a l’Escola

i jugadors ACB i LEB Or...

9 a 13h (s’ofereix servei d’acollida al
matí)

També activitats a la tarda!

U

dual, mini torneigs (tir i 3x3), clínics amb entrenadors

Escola Sant Gervasi i sortides

€

NO

Activitats de potenciació del bàsquet, tècnica indivi-

Del 26 de juny al 21 de juliol

Esterri d’Àneu - Aigüestortes
Càmping Resort
265 €

d’aquesta estada d’una setmana en una casa de colònies,

Activitats lúdiques i esportives per passar

Del 10 al 14 de juliol

Casa de colònies Clar del Bosc.
A 5 km de l’Estany de Banyoles

La pel·lícula Jumanji i el bàsquet seran els protagonistes

Casal d’Estiu 2017

me, tallers, gimcanes...

€

23è Campus de Bàsquet

A les instal·lacions
d’Oci i Salut!

U

9 a 13h

€

75€ setmana

Alumnes de Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO.
Les places són limitades a 70 i s’adjudicaran per
ordre d’inscripció

Millorar la finesa en les accions tècniques, tècnica
individual, presa de decisions...
€

Les places són limitades a 45

245 €
Alumnes de Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO. Places limitades a 70

Activitat oberta a nens i nenes de
fora de l’Escola.

NO

U

I Campus Robòtica
Campus tecnològics centrats en la

robòtica i la programació i adaptats a l’edat
dels participants
Del 26 al 30 de juny. Alumnes de fora
de l’Escola
Del 3 al 21 de juliol. Alumnes de Cicle
Mitjà, Cicle Superior i de fora de l’Escola

Campus STREAM

Robòtica, programació creativa i animació
Stop Motion
9 a 13.30h

145€ set

€

Cicle Mitjà. Grup mínim de 7 i màxim
de 10 assistents

i a la tarda... tecnificació!

De dilluns a dijous
de 15:30 a 17:30 h

€

30€ setmana

Campus MAKER

Robòtica, drons, impressió 3D i Minecraft
9 a 13.30h

€

165€ set

Cicle Superior. Grup mínim de 6 i
màxim de 20 assistents

23è Campus de Bàsquet
La pel·lícula Jumanji i el bàsquet seran els protagonistes
d’aquesta estada d’una setmana en una casa de colònies,
però hi haurà moltes sorpreses més: entrenaments, tecnificació, competicions, curses d’orientació, jocs de nit...
Del 26 de juny a l’1 de juliol

NO

U

Casal Bàsquet a l’Escola

Activitats de potenciació del bàsquet, tècnica individual, mini torneigs (tir i 3x3), clínics amb entrenadors i
jugadors ACB i LEB Or...
del 26 de juny al 21 de juliol
Instal·lacions esportives de
l’Escola
9 a 13h

€

75€ setmana

Activitat oberta a nens i nenes de fora de l’Escola.

Millorar la finesa en les accions tècniques, tècnica
individual, presa de decisions...

Les places són limitades a 45

245 €
Alumnes de Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO. Places limitades a 70

Activitat oberta a nens i nenes de fora
de l’Escola.

NO

U

I Campus Robòtica

30€ setmana

Acampada ESO

Del 3 al 7 de juliol

5 dies en contacte directe amb la natura. Dor-

Vall d’Àneu (Esterri d’Àneu)

mirem en tendes de campanya i prepararem

Campus tecnològics centrats en la
robòtica i la programació
Robòtica, drons, impressió 3D i Minecraft
9 a 13.30h

€

165€ set

Del 26 al 30 de juny. Alumnes de fora
de l’Escola
Del 3 al 21 de juliol. Alumnes de Cicle
Mitjà, Cicle Superior i de fora de l’Escola

Campus VEX Maker

9 a 13.30h

€

Del 26 de juny al 7 de juliol. Alumnes
de fora de l’Escola
Del 10 al 21 de juliol. Alumnes de 2n a 4t
d’ESO de l’Escola i de fora.

Alumnes que cursaran ESO

i els espais. Farem ràfting, bosc vertical, barranquisme, senderisme, activitats esportives i

Activitat oberta a nens i nenes de fora de
l’Escola

jocs a la natura.

Ruta Costa Brava

NO

Farem una ruta a peu pel Camí de Ronda,
des de Portbou fins a Cadaqués passant
per Llançà i el Port de la Selva! Realitzarem

U

Submarinisme

Del 10 al 20 de juliol
4 classes teòriques a l’Escola i 5
clàsses pràctiques al mar (Mataró)

esports a la platja i muntarem el campament a
cada parada. Comprarem i cuinarem nosaltres
mateixos!
Del 26 al 30 de juny
Llançà, Port de la Selva i Cadaqués
€

280 €
Alumnes que han fet de 1r a 3r d’ESO i
alumnes de 4t d’ESO que no facin curs
de preparació al Batxillerat

NO

Curs de bussejador de 1r Nivell (20-25 m)
amb certificació oficial de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.

activitats com caiac, snorkel, submarinisme o

305€ quinzena

Alumnes de 2n a 4t d’ESO. Grup mínim
de 10 i màxim de 20 assistents

250 €

€

el menjar, serem responsables del material

Campus MAKER

Llenguatge C, electrònica i mecànica VEX,
impressió 3D, robots teleoperats i campionats

i a la tarda... tecnificació!

€

€

1r ESO. Grup mínim de 6 i màxim de 20

Alumnes de Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO.
Places limitades a 70

De dilluns a dijous
de 15:30 a 17:30 h

secundària

Casa de colònies Clar del Bosc.
A 5 km de l’Estany de Banyoles

€

375 €
Alumnes de més de 12 anys. Places
limitades a 15

U

Activitats Esportives

També activitats a la
tarda!

Activitats d’una setmana de durada per aprofundir
en el coneixement d’una determinada disciplina
esportiva:

Cada dia de 15:30 a 17:30h
1 h curset de piscina +
1 h activitats dirigides

Alumnes que han cursat de 1r a 3r ESO i alumnes de 4t ESO que no facin curs de preparació
al Batxillerat. 15 places per activitat.

U
O
N

tura com caiac, snorkel amb vaixell, flanqueig
litoral, paddle surf... i jocs de cooperació i equip.

A les instal·lacions d’Oci i Salut

Aprendrem a preparar rutes en BTT amb segure-

Muntarem el campament i comprarem i cuinarem

tat, la mecànica de la bici, orientació amb mapa i

nosaltres mateixos!

GPS, sortides a Gallecs...
Escola Sant Gervasi

€

95 €

del 26 al 30 de juny

9 a 13h

del 3 al 7 de juliol

Acampada a la Costa Brava
Acamparem a la natura i farem activitats d’aven-

30 € setmana

Curs de Bicicleta de Muntanya

batxillerat

€

Treballarem la tècnica i tàctica del pàdel, ens
prepararem físicament i acabarem la jornada amb

U

NO

una estona de bany a la piscina
€

120 €
9 a 13h

del 10 al 14 de juliol

Curs de Ball i activitats dirigides

NO

U

Submarinisme

Curs de bussejador de 1r Nivell (20-25 m) amb
certificació oficial de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.
Del 10 al 20 de juliol

Combinarem ball i coreografies amb l’objectiu

4 classes teòriques a l’Escola i 5 classes
pràctiques al mar (Mataró)

principal de gaudir de l’activitat física amb música
actual
Escola de Ball Dandi
del 17 al 21 de juliol

€

60€
9 a 13h

305 €
Alumnes que faran el curs de preparació al
Batxillerat. Places limitades a 60

Curs de Pàdel i Piscina

CT Calderí

Palamós

€

375 €
Alumnes de més de 12 anys. Places limitades a 15

inscripció i pagament
La inscripció i pagament de les activitats es farà a través de la plataforma Clickedu (usuari pares i mares)
Per formalitzar-la heu d’entrar a “Passarel·les altres aplicatius”, clicar al botó
INSCRIPCIONS I i buscar l’activitat que més us interessi.
Els germans comptaran amb un 5% de descompte en totes les activitats que es farà efectiu un cop es formalitzi la inscripció. El descompte
s’abonarà a les famílies amb un retorn a la mateixa targeta usada per a la
inscripció
Per a més informació podeu adreçar-vos a la Secretaria de l’Escola

col·labora:

