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PRESENTACIÓ I INSCRIPCIONS 

Aquestes són les activitats d’estiu que proposem als vostres fills per aquest 

2016. 

Període d’inscripcions 

El període d’inscripció serà del dimarts 26 d’abril al dilluns 30 de maig, via online. 

Procés d’inscripció i modificacions 

La inscripció de les activitats d’estiu s’ha d’emplenar mitjançant l’enllaç que 

trobareu a la pàgina web de l’escola (www.carmelites.cat) seguint les següents 

instruccions: 

1. Accediu a la pàgina web www.carmelites.cat 

2. Cliqueu l’enllaç “Activitats d’estiu” 

3. Empleneu tenint en compte: activitat, període i serveis (acollida i/o men-

jador) 

4. Realitzeu el pagament per transferència al número de compte ES24 2013 

3010 4702 1106 5483 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. 

Període d’inscripció 

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 necessari per formar-los. 

Una vegada finalitzat el període d’inscripció, les possibles altes i baixes de les 

activitats es podran comunicar únicament a través de secreta-

ria@carmelites.cat. 

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-la a Secretaria en horari de 9h a 13h i de 15h a 18h. 

 

 



Contacte amb els responsables de les activitats per informació 

 

En el cas que tingueu alguna consulta de les activitats, us podeu posar en 

contacte per correu electrònic a:  

 

Casal d’estiu 

   Ramon J Escrichs:       ramon.jordi.escrichs@carmelites.cat 

Colònies d’estiu petits i grans 

  Antònia Agulló:           antonia.agullo@carmelites.cat 

Summer Camp 

  David Marquès i Joan Domènech:   carmelitesesport@gmail.com 

Robòtica 

  Joan Carles Sánchez:          joan.carles.sanchez@carmelites.cat 

Taller d’expressió: art i dansa 

  Carles Barceló:              carles.barcelo@carmelites.cat 

Slice of Britain 

  Chantal:          chantal@bradenenglish.co.uk 

Irish Summer 

  Marta Rovira:          marta.rovira@carmelites.cat 

 

 

 

      

 



INFANTIL PRIMÀRIA ESO BATX 

Activitats  

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n 

Casal  d’estiu X X X             

Colònies 
d’estiu petits 

 X X X X           

Colònies 
d’estiu grans 

     X X X X X X     

Slice of 
Britain 

   X X X X X X X X     

Taller d’ex-
pressió 
artística: art i 
dansa 

   X X X X X X       

Robòtica       X X X       

Irish Summer           X X X X X 

Summer 
Camp 

   X X X X X X X X     

Oferta activitats d’estiu 



Escola oberta 

 

L’objectiu principal és l’acolliment dels alumnes des que acaben les 

classes fins que comencen les activitats d’estiu al centre. 

 

Realitzaran tallers de manualitats, jocs tradicionals i activitats on 

conviuran amb alumnes d’altres cursos per potenciar la convivència.  

 

 DATES             PREUS 

 

 

 

 

           SERVEIS 

  

 

Des de P3 a 6è d’EP 

Setmana 
juny/juliol 

Del 27 de juny a l’1 de juliol 
9h a 13h 40€/setmana 

Opció 1 
setembre 

De l’1 al  9 de setembre 
9h a  13h 56€/9 dies 

Opció 
setembre 

Del 5 al  9 de setembre 
9h a 13h 40€/setmana 

Menjador 

13h a 15h 
8,15€/dia 

Acollida 

7,30h a 9h 
5,10€/dia 



Casal d’estiu 

  

És una proposta lúdica, en un entorn conegut, que pretén esdevenir una 

alternativa engrescadora en el lleure dels més petits, un espai per a l’ex-

perimentació, la creació i la diversió, ple d’activitats dinàmiques. 

 

Activitats 

Al llarg de cada setmana els nens i nenes desenvoluparan activitats molt 

variades, gairebé totes a l’aire lliure. A partir d’un centre d’interès es 

realitzaran diverses activitats com jocs tradicionals, iniciació a les activi-

tats esportives, jocs d’aigua, activitats d’expressió plàstica, teatre, músi-

ca... 

 DATES     HORARI  PREUS 

 

 

 

 

 

          

P3, P4 i P5 

Horari  

9h a 13h sense dinar 
60€/setmana 

Menjador 

13h a 15h 
8,15€/dia 

Acollida 

7,30h a 9h 

5,10€/dia 

46€/mes 

Setmana 1 Del 4 al 8 de juliol 

Setmana 2 De l’11 al 15 de juliol 

Setmana 3 Del 18 al 22 de juliol 

Setmana 4 Del 25 al 29 de juliol 



Colònies d’estiu  

Ulldemolins 

 

L’objectiu principal és que els nens/es i joves s’ho passin d’allò més bé po-

tenciant la convivència i el respecte entre els nous amics i amigues, i els 

valors de l’educació en el lleure a través dels nostres equips d’educadors/

es i monitors/es. 

 

Colònies PETITS. Són les seves primeres colònies. L’activitat està pensada 

per als més petits/es de l’escola. A través del centre d’interès d’aquest any, 

Tarragona 2017, viuran les primeres experiències amb la natura i els seus 

amics. 

 

Colònies GRANS. A través del centre d’interès Tarragona 2017, l’objectiu 

és créixer en valors, a través de l’autonomia personal, l’autoestima i el tre-

ball en equip compartint activitats amb joves de la mateixa edat on hauran 

d’adquirir responsabilitats.  

Lloc: Ulldemolins 

 

 DATES                                                                              PREUS 

PETITS 

De P4 a 2n EP 

Sortida: divendres 1 de juliol 

Tornada: diumenge 3 de juliol 
122€ 

GRANS 

De 3r EP a 2n ESO 

Sortida: dimarts 5 de juliol 

Tornada: dijous 14 de juliol 395€ 

PETITS: Des de P4 a 2n d’EP 

GRANS: Des de 3r d’EP a 2n ESO 



Slice of Britain 

 

 

 

El projecte Slice of Britain va adreçat a alumnes de 1r d’EP a 2n d’ESO. A molts 

pares els preocupa enviar els seus fills a fer un programa d’immersió lingüística 

a l’estranger. Gràcies a Slice of Britain, els alumnes rebran la mateixa formació 

que a qualsevol altra English School, però en un ambient molt més familiar i 

podent tornar a casa cada tarda. 

 

Una escola anglesa molt reconeguda s’instal·larà durant el mes de juliol a l’es-

cola i oferirà un ambient totalment britànic dintre de la ciutat. Els professors, 

mètodes i material d’aprenentatge també els proporcionarà l’escola anglesa. 

 

El programa serà coordinat pel Cap d’Estudis d’aquesta escola, que s’encarrega-

rà també de la supervisió del seu professorat que vindrà directament des de 

Gran Bretanya. 

Lloc: Pavelló  col·legi 

DATES 

 

 

 

PREUS 

1r d’EP fins a 2n ESO 

Quinzena 1 Del 27 de juny al 8 juliol 

Quinzena 2 De l’11 al 22 de juliol 

1 quinzena  300€ 

2 quinzenes  525€ 



Taller d’expressió artística: art i 

dansa 

 

L’objectiu d’aquest taller és aprendre a expressar-nos mitjançant el cos, ja sigui 

amb les mans o amb tot ell. Realitzarem activitats d'expressió corporal, així 

com teatre i dansa, dibuix i pintura. Veurem com treballen els professionals 

d'una manera divertida i dinàmica, adquirint coneixements que ens podran ser 

útils durant el nostre dia a dia.  

 

Es realitzaran activitats com tallers de còmic, contes, titelles, teatre, dansa, 

zumba i reciclatge.  

 

DATES      HORARIS  PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

De 1r EP fins a 6è EP 

Setmana 1 Del 4 al 8 de juliol 

Setmana 2 De l’11 al 15 de juliol 

Setmana 3 Del 18 al 22 de juliol 

Setmana 4 Del 25 al 29 de juliol 

Horari 1 

9h a 13h sense dinar 
50€/setmana 

Menjador 

13h a 15h 
8,15€ 

ACOLLIDA 

7,30h a 9h 

5,10€/dia 

46€/mes 



Robòtica 

 

L’objectiu d’aquest taller 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. Els nois i noies aprendran a ex-

plorar, planificar i resoldre problemes. 

 

DATES 

 

 

HORARI      PREUS 

Des de 4t EP a 6è EP 

Quinzena Del 4 al 15 de juliol 

Horari  

9h a 13h sense dinar 
75€/quinzena 

Menjador 

13h a 15h 
8,15€ 

Acollida 

7,30h a 9h 

5,10€/dia 

46€/mes 



Irish Summer 

 

Estada a Ennis (Irlanda) on els nois i noies s’allotjaran a casa de famílies irlande-

ses per viure una experiència autènticament “Irish”. A casa, l’estudiant gaudirà 

d’una oportunitat única de perfeccionar el seu anglès afrontant situacions quo-

tidianes en les quals necessitarà esforçar-se per entendre i fer-se entendre. 

 

Als matins assistiran a Clare Language Centre on rebran classes d’anglès en un 

ambient acollidor i dinàmic. 

A les tardes podran realitzar activitats esportives amb estudiants de diferents 

procedències i activitats artístiques. 

Els caps de setmana visitaran llocs emblemàtics d’Irlanda. 

Lloc: Ennis, Irlanda 

DATES 

 

 

PREUS 

Des de 2n d’ESO fins a Postobligatoris 

Setmanes Del 8 al 24 de juliol 

Mínim 15 persones 1.400€ + 300€ = 1.700€  

(Programa + vol) 

Mínim 30 persones 1.350€ + 300€ = 1.650€ 

(Programa + vol) 



Summer Camp  

 

Una proposta estiuenca d’iniciació o perfeccionament tècnic del bàsquet, a 

més d’altres activitats com informàtica, multiesport, tallers, activitats d’aigua, i 

també  l’hora d’activitat acadèmica. 

 

DATES 

 

 

 

 

 

 

HORARI                          PREU 

De 1r EP fins a 2n ESO 

Horari 1 

9h a 13h sense dinar 
26,5€/setmana 

Menjador 

13h a 15h 
8,15€ 

Acollida 

7,30h a 9h 

5,10€/dia 

46€/mes 

Setmana 1 Del 27 juny al l’1 de juliol 

Setmana 2 Del 4 al 8 de juliol 

Setmana 3 De l’11 al 15 de juliol 

Setmana 4 Del 18 al 22 de juliol 

Setmana 5 Del 25 al 29 de juliol 





 

molt 
BON 


