
ESTIU

CARMELITES
Del 28 de juny al 30 de juliol

De l'1 al 10 de setembre
 

#viucarmelites

#somifemescola

DI-42-AE-102



GRUPS: 1 monitor per cada 10/14 alumnes (els grups no es barrejaran)

FRANGES EDATS: es realitzaran grups segons les franges d'edat.

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

de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

ESCOLA OBERTA JUNY: del 14 de maig al 4 de juny 

CASAL ESTIU: del 14 de maig al 20 de juny 

ESCOLA OBERTA SETEMBRE: del 14 de maig al 26 de juliol

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. 

Organització

Mesures seguretat

Període inscripció

Requisits



DIA: el 23 i 25 de juny de 8 a 13 h

ESCOLA OBERTA 
TARDA: el 14, 15, 16, 17, 18, 21 i 22 de juny de 15 a 17 h
PREU: 22€/7 dies

PREU: 22€/2 dies

Amb opció a servei de menjador

PREU: 8,15€/dia

Activitats per a alumnes de P3 fins a 6è de Primària. De 9 a 13 h
Aquest casal té com a eix principal el pas per diferents èpoques al llarg del

temps.

P3 a 6è EP: casal estiu.

CASAL ESTIU
Un viatge en el temps

Del 28 de juny al 30 de juliol. 

PREU: 52€/setmana

JUNY

JULIOL

FORMULARI INSCRIPCIÓ

FORMULARI INSCRIPCIÓ

https://forms.gle/iqYNoZetPyJWCNwj6
https://forms.gle/YwN1oJFy8pweydKf8


A partir de les 7.30 fins a les 9 h  

De 13 a 15 h. Cuina pròpia

ACOLLIDA

PREU: 5,10€/dia o 46€/mes

MENJADOR

PREU: 8,15€/dia

Activitats per a alumnes de 4t EP fins a 2n ESO. De 9 a 13 h
En aquest campus podran gaudir del bàsquet i millorar la seva tècnica de tir, bot,

defensa, joc de peus amb entrenaments individuals, de tecnificació i de

competició.

4t EP a 2n ESO: campus bàsquet.

CAMPUS BÀSQUET
Campus esportiu
Del 28 de juny al 30 de juliol. 

PREU: 52€/setmana

JULIOL

JULIOL

FORMULARI INSCRIPCIÓ

https://forms.gle/iqYNoZetPyJWCNwj6


SETEMBRE

De l'1 al 10 de setembre de 8 a 13 h

ESCOLA OBERTA 

PREU: 67€/8 dies

Amb opció a servei de menjador

PREU: 8,15€/dia

Ens ho passarem més que bé!
 

www.carmelites.cat 

FORMULARI INSCRIPCIÓ

https://twitter.com/carmelitestgn
https://www.facebook.com/carmelitesmdctgn
https://www.instagram.com/carmelitesmdctgn/
https://www.youtube.com/channel/UCpR-G9gK7oDQQ8OuZsPHCYQ
https://www.pinterest.es/carmelitestgn/
https://carmelites.cat/
https://carmelites.cat/
https://forms.gle/YwN1oJFy8pweydKf8

