
ESTIU                 Carmelites
SORTIM DE CASA

del 22 de juny al 31 de juliol

de l '1 al 10 de setembre



Activitats per a alumnes de P3 fins a 6è de Primària.

De 9h a 13h.

Aquest casal té com a eix principal els experiments (aprenem

ciència mentre juguem). 

 

 

                 P3 a 4t EP:  experiments + activitats

                 5è  EP a 2n ESO:  experiments + campus esportiu

setembre

EXPERIMENTEM: CASAL ESTIU
juliol

juny

De l'1 al 10 de setembre

De 8h a 13h (l 'entrada es pot realitzar

entre les 8h i les 9h)

Amb opció a servei de menjador 

A partir de la inscripció enviarem informació més detallada.

Acollida 
A partir de les 7.30h fins a les 9h

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ

ESCOLA OBERTA
22, 23 i 25 i 26 de juny

de 8h a 13h (l 'entrada es pot

realitzar entre les 8h i les 9h)

FORMULARI INSCRIPCIÓ

preu: 35€

preu: 50€/setmana

preu: 8,15€/dia

Menjador
De 13h a 15h

Cuina pròpia

 

preu: 5,10€/dia
        46€/mes

ESCOLA OBERTA

preu: 65€

preu: 8,15€/dia

FORMULARI INSCRIPCIÓ

https://forms.gle/HrBwi7udyJMpZxdZ7
https://forms.gle/MQVFwSwYKFiGitTA9
https://forms.gle/MQVFwSwYKFiGitTA9


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 necessaris per formar-los.

 

ORGANITZACIÓ

ADMISSIÓ

PERÍODE INSCRIPCIÓ
ESCOLA OBERTA JUNY: de l'11 al 18 de juny

CASAL ESTIU: de l'11 al 21 de juny
ESCOLA OBERTA SETEMBRE: de l'11 al 31 de juliol

FORMULARI

FORMULARI

FORMULARI

PAGAMENT
Realitzeu el pagament per transferència al número de compte:
ES75-0182-1238-6702-0041-3444  
 
En fer l’ingrés, indiqueu:
CASAL + nom i cognom de l’alumne/a
ESCOLA OBERTA + nom i cognom de l'alumne/a
 
Envieu còpia del resguard a extraescolars@carmelites.cat

Totes les activitats estan obertes a alumnes externs (que no siguin de l'escola).
 
En aquest cas cal pagar l'ASSEGURANÇA: 6 euros

GRUPS: 1 monitor per cada 10 alumnes (els grups no es barrejaran)
 
FRANGES EDATS: es realitzaran grups segons les franges d'edat.

https://forms.gle/MQVFwSwYKFiGitTA9
https://forms.gle/HrBwi7udyJMpZxdZ7
https://forms.gle/MQVFwSwYKFiGitTA9


Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.(1)
.No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal actualitzat (2) (exceptuant vacunacions posposades pel període de
confinament). Requisit per a la inscripció.
En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats
pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats
tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

 
(1) Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de
simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
 
(2) En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un
interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

 

El projecte garanteix les mesures de seguretat i higiene que dicten les autoritats de la Direcció

Genera de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

 

REQUISITS

MESURES SEGURETAT

PER MÉS INFORMACIÓ
977 24 00 27              977 50 53 22

 

#viul'estiucarmelites

extraescolars@carmelites.cat

www.carmelites.cat

https://twitter.com/carmelitestgn
https://www.facebook.com/carmelitesmdctgn
https://www.instagram.com/carmelitesmdctgn/
https://www.pinterest.es/carmelitestgn/
https://www.youtube.com/channel/UCpR-G9gK7oDQQ8OuZsPHCYQ
http://www.carmelites.cat/

