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ACTIVITATS

ESTIU 2021

casal + tecnificació bàsquet

casal d'estiu 2020

Casal d’estiu combinat amb 2 hores de tecnificació de bàsquet.

Activitats d’oci i esportives per passar l’estiu gaudint de valent. Al
Casal d’estiu podràs participar en tallers, fer manualitats, practicar
diferents esports, realitzar activitats aquàtiques i moltes coses més!
També faràs sortides a espais oberts i naturals propers.

Del 28 de juny al 30
de juliol
Escola Sant Gervasi
De 9 a 13h

€

51€/setmana*
Alumnes de Cicle Inicial, Mitjà,
Superior i ESO.

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

casal + tecnificació volei
Casal d’estiu combinat amb 2 hores de tecnificació de volei
Del 28 de juny al 30
de juliol
Escola Sant Gervasi
De 9 a 13h

€

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

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

* Inscripcions posteriors al 22 de juny 55 €/setmana
* * Inscripcions posteriors al 22 de juny 36 €/setmanaz

51€/setmana*
Alumnes d’Ed. Infantil, Cicle
Inicial, Mitjà, Superior i ESO

De 9 a 17h

1 de juliol

€

Educació Infantil.
La Granja Can Gel
33’20 €

€

Educació Primària i
ESO. Hípica Can Taió
32’50 €

Alumnes de Cicle Inicial, Mitjà,
Superior i ESO.

Activitats de tecnificació de bàsquet i voleibol a càrrec dels tècnics
esportius.
De 9 a 111h
Del 28 de juny al 30
de juliol
Alumnes d’ESO
Escola Sant Gervasi
€

sortides

€

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

De 9 a 13h

51€/setmana*

tecnificació bàsquet o volei

32€/setmana**

Del 28 de juny al 30
de juliol
Escola Sant Gervasi

15 de juliol

€

Bosc vertical de
Mataró
30 €

tardes d'estiu
Una hora de curset de piscina i una hora d’activitats dirigides
32€/setmana**

Del 28 de juny al 30
de juliol
Instal·lacions d’Oci i Salut

€

De 15.30h a 17.30h

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

Alumnes d’Ed. Infantil, Cicle
Inicial, Mitjà, Superior i ESO.

XXVI campus esportiu

VII ACAMPADA LINGÜÍSTICA

Cinc dies fent entrenaments, tecnificació i competicions de bàsquet,
volei o triatló que aniran acompanyats de moltes altres sorpreses:
gimcanes, nits de por, Tria el teu esport!
Del 28 de juny al 2 de
Alumnes de Cicle Inicial,
juliol
Cicle Mitjà, Superior i ESO.
El Collell
Reunió informativa: dimecres 26 de
328€
€
maig. 18h. Format Webinar

Cinc dies d’immersió en Llengua Anglesa a la localitat d’Esterri
d’Àneu. Es combinaran activitats de lleure per potenciar l’expressió
oral en anglès, amb altres més lúdiques com barranquisme, canoes,
bosc vertical, senderisme...
Del 12 al 16 de juliol

€

nits de Bivac a l'escola
Una experiència que permet als alumnes passar una nit a l’Escola, compartint amb els seus companys i companyes sopar a la fresca i activitats
Nit 8 juliol al 9 juliol (inici de l’activitat dijous 8 juliol a les 19h).
Nit 22 juliol al 23 juliol (inici de l’activitat dijous 22 juliol a les 19h).
€

38€/nit (Preu inclou sopar, monitoratge
i esmorzar)*

* Per a participants externs del centre la quota d’nscripció a les activitats té un increment
de 10 euros

Alumnes de Cicle Mitjà i
Superior.

Esterri d’Àneu - Aigüestortes
Càmping Resort
Reunió informativa: dimarts 25
307 €
maig. 18h. Format Webinar

ACAMPADA jove
Estada de cinc dies als Pirineus en contacte directe amb la natura.
Realitzarem activitats com ràfting, senderisme, canoes, jocs a la natura... A més, al càmping es desenvoluparan activitats de convivència.
Alumnes de 1r a 4t d’ESO.

Del 5 al 9 de juliol
Esterri d’Àneu

€

307

€

Reunió informativa: diimarts 25 de maig.
18h Format Webinar
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campus de robòtica
i programació 2021
Aprèn a programar i pilotar un DRON, construeix i experimenta
amb màquines motoritzades, crea els teus propis VIDEOJOCS
Arcade, construeix el teu ROBOT i programa els sensors de
contacte, color, so, ultrasò o llum per fer-lo més intel·ligent
passant pel DISSENY i l’IMPRESSIÓ 3D. Els més grans, fins i tot,
dissenyaran un ESCAPE ROOM.
Del 28 de juny al 30
de juliol
De 9 a 13h
€

120€/setmana

Alumnes d’Ed. Primària i
ESO i Batxillerat
Grups reduïts. Cada setmana
es proposarà una temàtica i
projecte diferent.

Per a més info:
De 1r a 3r de Primària
De 4t a 6è de Primària
1r i 2n ESO
3r, 4t ESO i Batxillerat

preparació batxillerat
Aprofita aquest estiu per preparar-te per afrontar l’etapa de Batxillerat.
149€ /2 setmanes
Del 28 de juny al 2 de juliol
€
preparació
Batxillerat
i del 12 al 16 de juliol
Escola Sant Gervasi.
Possibilitat d’anar a l’Acampada
Jove del 5 al 9 de juliol)

De 9 a 13h

serveis
menjador
Cada migdia s’ofereix el servei
de menjador.
€

De 13 a 15.30h
47€/setmana

servei
d'acollida
Servei d’acollida del matí
€

De 8 a 9h
19€/setmana

inscripcions i pagament
La inscripció i pagament de les activitats es farà a través de la plataforma
Clickedu. Per formalitzar-la heu d’entrar a “Passarel·les i altres aplicatius”,
clicar al botó INSCRIPCIONS i buscar l’activitat que us interessi.
> La reserva de places es farà en estricte ordre d’inscripció.
> La inscripció no quedarà formalitzada fins que no es faci el pagament.
> Les seccions esportives ofertades al campus esportiu queden subjectes
a nombre mínim de participants.
> El termini d’inscripció al campus i acampades és fins al 13 de juny.
> ANUL·LACIONS: Un cop fet el pagament només es retornarà el 50% de
l’import de l’activitat.
> Per a participants externs del Centre, la quota d’inscripció a les activitats
té un increment de 10€.
Inscripcions obertes a partir del dissabte 15 de maig
Per a més informació us podeu posar en contacte amb l’administració del centre preferentment a través del telèfon o via correu
electrònic.

informeu-vos a:
Secretaria de l’Escola Sant Gervasi
C/Sabadell 41
De 9 a 13h
www.santgervasi.org
santgervasi@santgervasi.org
93 579 54 30

