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casal d'estiu 2022

nits de Bivac a l'escola

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.

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

Del 27 de juny al 29
de juliol
Escola Sant Gervasi
De 9 a 13h

sortides

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

15 de juliol
El camí sensorial
(Dosrius)

€

€

32’50

€

Cada migdia s’ofereix el servei
de menjador.
€

De 13 a 15.30h
49,40€/setmana

41€/nit (Preu inclou sopar, monitoratge i esmorzar)

Casal d’estiu combinat amb 2 hores d’iniciació al teatre. A través
del joc i dels contes t’endinsaràs en el món de teatre. Mitjançant el
joc treballarem la imaginació i la creativitat personal.
Del 27 de juny al 29
de juliol

€

servei
d'acollida
Servei d’acollida del matí
De 8 a 9h
€

19€/setmana

56€/setmana
Alumnes d’Educació infantil
P4 i P5

Escola Sant Gervasi

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

De 9 a 13h

serveis
menjador

€

teatre + casal d'estiu

De 9 a 14h

Educació Infantil.
La Granja Can Gel
32’50

Escola Sant Gervasi

56€/setmana

€

1 de juliol

€

Nit del 7 al 8 de juliol (inici de l’activitat dijous 7 juliol a les 19h).

tardes d'estiu
Una hora de curset de piscina i una hora d’activitats dirigides
Del 27 de juny al 29
de juliol
Escola Sant Gervasi
De 15.30h a 17.30h

€

35€/setmana

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

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 activitats d’estiu tindran un increment de 4€./setmana en les inscripcions posteriors al 22 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 14 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 i e 15 a 19h
www.santgervasi.org
santgervasi@santgervasi.org
93 579 54 30

