INFORMACIÓ
ACTIVITATS ESTIU
JUNY -JULIOL - SETEMBRE
PERÍODE
D'INSCRIPCIÓ

El període d'inscripció serà
del divendres dia 5 de maig
fins al 14 de juny.

Una vegada finalitzat el
període d'inscripció es
tancaran els formularis per
realitzar la inscripció.

ADMISSIÓ
L'admissió es fa per disponibilitat
de places.
L'escola pot variar la composició
dels grups que es presenten per
necessitats d'organització o per
no arribar al nombre d'alumnes
neccesari per formar-los.
ALTES I BAIXES

L'alta i baixa d'una activitat d'estiu
serà efectiva a partir de la setmana
següent a la notificació .
Cal comunicar-ho a secretaria i
emplenar el document
corresponent en horari de 9h a
13h i de 15h a 18h.

INSCRIPCIÓ
La inscripció de les activitats es realitzaran
mitjançant l'enllaç que us enviarem per correu
o bé que trobareu a la pàgina web de l'escola a
partir de divendres 5 de maig
(www.carmelites.cat) seguint les següents
instruccions:
1. Cliqueu l'enllaç de l'activitat que hi estigueu
interessats.
2. Empleneu tenint en compte: període i els
serveis (acollida i/o menjador).
3. Realizeu el pagament per transferència al
número de compte
ES50- 0182-8358-7802-0041-3442 i entregueu
la butlleta del resguard del pagament a
secretaria, de dilluns a divendres, de 9h a 13h i
de 15h a 18h. Tingueu cura de posar el nom de
l'alumne/a i l'activitat a la qual l'heu inscrit.

REUNIONS INFORMATIVES
ENGLISH SUMMER CAMP: dimarts 9 maig,
17,15h. al Saló d'actes
ROBÒTICA, SUMMER CAMP I TALLERS I
DANSA: es realitzaran durant el mes de juny, una

vegada hagi finalitzat el període d'inscripció.

ESCOLA
OBERTA

JUNY: 12 al 21 (15h a 17h)
PREU: 32€/8 dies
22 i 23 (7,30h a 13h)
PREU: 16€/2 dies
SETEMBRE: 1 al 8 (8h a 13h)
PREU: 48€/8 dies

TALLERS I
DANSA
1r EP a 6è EP

DATES: 3 al 28 juliol (9h a
13h )

PREU: 50€/setmana

COORD: Sílvia i Núria Barceló

COORD: Sílvia i Núria Barceló

ROBÒTICA
4t EP a 1r ESO

DATES: 3 al 14 juliol (9h a 13h)

PREU: 93€/quinzena

Joan Carles Sánchez
COORD: COORD:
Joan Carles
Sánchez

ESCOLA OBERTA

L'OBJECTIU principal és
l'acolliment dels alumnes des que
acaben les classes fins que
comencen les activitats d'estiu del
centre.
COORD: Joan Domènech i Edgar Otero

TALLERS I DANSA
L'OBJECTIU és aprendre a
expressar-nos mitjançant el cos, ja
2 setmanes: 174€
sigui amb les mans o amb
tot ell.
3
setmanes:
Realitzarem activitats d'expressió246€
4 setmanes:
corporal, així com teatre
i dansa, 308€
Campus
d'anglès
organitzat per l'empresa ACTIVA.
dibuix
i pintura.
ROBÒTICA
L'OBJECTIU és iniciar-se en la
robòtica mitjançant projectes de
construcció, programació i prova de
robots. Es treballaran conceptes claus
relacionats amb les àrees de
tecnologia, ciències i matemàtiques, a
més de potenciar el treball en equip i
la comunicació.
WWW.CARMELITES.CAT
977240027

SUMMER
CAMP

DATES: 26 juny al 28
juliol (9h a 13h)

Campus bàsquet

PREU: 28,50€/setmana

P3 fins a 2n ESO

COORD: Joan Domènech i Edgar Otero

ENGLISH
SUMMER
CAMP

DATES: 26 de juny al 28
juliol (9h a 13h)

PREU: 1 setmana: 92€

COORD: Sílvia i Núria Barceló
2 setmanes: 174€

P3 fins a 2n ESO

COORD: empresa ACTIVA

GUARDA
MATINAL

3 setmanes: 246€
4 setmanes: 308€
5 setmanes: 385€

SUMMER CAMP
Una proposta estiuenca d'iniciació
o perfeccionament tècnic el
bàsquet, a més d'altres activitats
com informàtica, multiesport,
tallers, activitats d'aigua i hora
d'activitat acadèmica.

ENGLISH SUMMER CAMP

A través d'originals activitats i jocs
en anglès: esport, gimcana, arts and
crafts, storytelling, jocs d'aigua...
viatjaran al passat i descobriran
personatges i mons d'altres èpoques
i moments de la història
(prehistòria, edat antiga...).

HORARI: 7,30h a 9h

MENJADOR

PREU: Diari: 5,10€

PREU:

HORARI: 13h a 15h
Menú diari: 8,15€

Mensual: 46€

Carmelites

VIU

L'ESTIU
OBERT A TOTHOM

Les activitats d'estiu també s'ofereixen
a famílies que no són del centre. En
aquest cas es poden posar en contacte
amb secretaria o realitzar la inscripció
a través dels enllaços de la pàgina web
(que estaran disponibles a partir de
divendres dia 5 de maig).

