
PERÍODE D'INSCRIPCIÓ
El període d'inscripció serà del 4 de

maig fins al 18 de juny, excepte les

colònies, fins al 25 de maig. 

Una vegada finalitzat el període

d'inscripció, es tancaran els formularis. 

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 necessari

per formar-los.

I N FORMAC IÓ
ACT I V I TATS

EST IUJUNY - JUL I O L - S ETEMBRE

La inscripció de l'activitat es realitzarà mitjançant

l'enllaç  que podeu obtenir clicant l'activitat del

document.  

1. Cliqueu l'enllaç de l'activitat en què esteu

interessats. 

2. Empleneu el formulari tenint en compte: període i

els serveis (acollida i/o menjador). 

3. Realitzeu el pagament per transferència al

número de compte: 

ES75-0182-1238-6702-0041-3444 

indicant l'activitat/s i nom alumne/a. 

Entregueu el resguard del pagament a secretaria,

de dilluns a divendres, de 9h a 13h i de 15h a 18h. 

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.

ALTES I BAIXES

ZOOM CAMP i T.ARTE: dijous 17

de maig, 17.15h. Saló d'actes. 

COLÒNIES: dimecres 16 de

maig, 17.15h. Saló d'actes.

REUNIONS 
INFORMATIVES

OBERT A TOTHOM
Totes les activitats estan obertes a alumnes externs

(que no siguin de l'escola). 

EN INICIAR EL CAMPUS 

ET REGALEM UNA 
SAMARRETAEn aquest cas cal pagar l'ASSEGURANÇA: 6 euros



ACTIVITATS 
TARDA 
(guarda)

GUARDA 
MATÍ DATES: del 25 de juny

al 27 de juliol (7.30h a 9h) 

SERVE I S

DATES: del 25 de juny

al 27 de juliol (15h a

16.30h)

MENJADOR

PREU: 20 euros/setmana 

PREU:  Menú diari: 8,15 euros 

PREU:     Diari: 5,10 euros 

               Mensual: 46 euros

En totes les activitats que es realitzen a l'escola

(inclosa l'escola oberta), s'ofereix el servei de

menjador en horari de 13h a 15h.

SERVEI DE MENJADOR

Viu l'estiu a carmelites
www.carmelites.cat

977 24 00 27

RESUM ACTIVITATS
25 al 29 juny 2 al 6 juliol 9 al 13 juliol 16 al 20 juliol 23 al 27 juliol

Robòtica 
(des de 4t EP)

T.Arte (teatre)

Zoom Camp 
(anglès)

Campus 
esportiu

Colònies 
(des de 1r EP)

Activitats per a P3, P4 i P5, 1r i 2n EP

Activitats de 3r fins a 6è EP

Activitats per a l'ESO

REUNIÓ INFORMATIVA:  10 maig, 17,15h



ROBÒTICA

ESCOLA 
OBERTA

JUNY: 11 al 22 (15h a 17h) 

   PREU: 40 euros/10 dies 

ACT I V I TATS

DATES: 2 al 13 juliol

(9h a 13h)

L'OBJECTIU principal és l'acolliment dels

alumnes des que acaben les classes fins

que comencen les activitats d'estiu al

centre (juny) o fins que s'inicien les

classes (setembre).

ESCOLA OBERTA

ZOOM CAMP (campus anglès)

SETEMBRE: 3 al 10 (8h a 13h) 

         PREU: 48 euros/setmana 

4t EP a 1r ESO

PREU: 93 euros/quinzena 

COORD: Joan Carles Sánchez

ROBÒTICA
L'OBJECTIU és iniciar-se en la robòtica

mitjançant projectes de construcció,

programació i prova de robots. Es

treballaran conceptes clau relacionats amb

les àrees de tecnologia, ciències i

matemàtiques, a més de potenciar el

treball en equip i la comunicació.

DATES: 25 juny

al 27 juliol (9h a 13h)

PREU: 

P3 fins a 2n ESO

COORD: ACTIVA

És un campus MULTIACTIVITAT on es fan

activitats lúdiques i educatives que

transcorren al voltant de l’eix d’animació

“THE WHITE ROOM”. És un casal

d’anglès on es fa immersió lingüística total

a través de jocs, cançons, treballs

manuals... passant-nos-ho d’allò més bé!

ZOOM CAMP

REUNIÓ INFORMATIVA:   

                         17 maig, 17.15h, Saló d'actes

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ

1 setmana: 94 euros 

2 setmanes: 174 euros 

3 setmanes: 252 euros 

4 setmanes: 335 euros

https://goo.gl/forms/MAb1fVfmge5MiTrw2
https://goo.gl/forms/k85chnuLlYELU2Th2
https://goo.gl/forms/2UOeUA3rtfz2Kh4L2


COLÒNIES

T.ARTE 
(teatre)

DATES: del 25 de juny al

6 de juliol (9h a 13h) 

ACT I V I TATS

DATES: 25 al 30 juny 

LLOC: La Pobla de

Cérvoles, Les Garrigues

Oportunitat d’endinsar-se en el món de les

arts escèniques a través del conte El berenar

del parc, de Pablo Albo i Cecilia Moreno. En

funció dels grups i les edats, es farà una

adaptació de l’obra de teatre. Vols crear el

teu propi atrezzo, ser actor/ actriu per unes

setmanes i desenvolupar habilitats

artístiques? 

T.ARTE

CAMPUS 
ESPORTIU

1r EP a 2n ESO

PREU: 290 euros 

COORD: Gna. Antònia Agulló

COLÒNIES
Amb el lema Colònies 2018, una aventura

màgica! tenim l'oportunitat de passar 5 dies

amb els nostres amics i fer-ne de nous,

envoltats de la natura i amb moltíssimes

activitats. Més informació al:

DATES: 25 juny

al 27 juliol (9h a 13h)

PREU: 35 euros/setmana 

P3 fins  a 2n ESO

COORD: Joan Domènech i Edgar Otero

Una proposta estiuenca d'iniciació i

perfeccionament tècnic del bàsquet o bé de

rítmica; a més d'altres activitats com

manualitats, una sortida per cada setmana

i, fins i tot, dormir una nit a l'escola. Més

informació al:

CAMPUS ESPORTIU

REUNIÓ INFORMATIVA:   
                     17 maig, 17.15h, Saló d'actes

PREU: 120 euros/quinzena 

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ

3r EP fins a ESO

COORD: ACTIVA

Viu l'estiu a carmelites

TRÍPTIC INFORMATIU

DI-42-AE-078

TRÍPTIC INFORMATIU

https://goo.gl/forms/sjo8gxxM5mLMXoHt2
https://goo.gl/forms/6fXFtYwnhTbD9YU63
https://goo.gl/forms/0n5nEXhKbmkfUCJ72
https://drive.google.com/open?id=16J_sYJuEzQ9ecl_s4JV-GJ0GiniapI_X
https://drive.google.com/open?id=1O6MqNtCkixfdmfs3-bdlW_mgpCovD9W6

