
ESTIU

CARMELITES
Del 27 de juny al 29 de juliol

 

#viucarmelites

#somifemescola

DI-42-AE-102



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 13 de maig al 3 de juny 

CASAL ESTIU/CAMPUS BÀSQUET: del 16 de maig al 17 de juny 

Mesures seguretat

Període d'inscripció

ESCOLA OBERTA 

TARDA: del 13 al 22 de juny de 15 a 17 h
PREU: 27€/8 dies

DIA: el 23 de juny de 8 a 13 h
PREU: 12€
Amb opció a servei de menjador

PREU: 8,15€/dia

JUNY

FORMULARI INSCRIPCIÓ

#viucarmelites

#somifemescola

https://forms.gle/o4MhQ2wq4B6oFCzv7


Activitats per a alumnes de P3 fins a 6è de Primària. De 9 a 13 h

Aquest casal té com a eix principal els pirates. Aquest any

navegarem amb el pirata Pocapor i el nostre vaixell Pam-i-Pipa

per les immensitats del Mar Mediterrani i per tots els països que

l'envolten, perseguint al malvat pirata Barbatrunyit, vivint grans

aventures i havent de resoldre misteris, enfrontar-nos a

personatges malvats i, fins i tot, guanyar unes olimpíades

gregues. 

CASAL ESTIU

Del 27 de juny al 29 de juliol. 

No t'ho perdis, l'aventura està assegurada!

PREU: 62€/setmana

JULIOL

FORMULARI INSCRIPCIÓ

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 

4t EP a 2n ESO: campus bàsquet.

CAMPUS BÀSQUET
Campus esportiu

Del 27 de juny al 29 de juliol. 

       tècnica de tir, bot, defensa, joc de peus amb entrenaments individuals,

       de tecnificació i de competició.

PREU: 62€/setmana

FORMULARI INSCRIPCIÓ

https://forms.gle/CwkWZhdkZRNtqFiz7
https://forms.gle/CwkWZhdkZRNtqFiz7


INSCRIPCIONS

DI-42-AE-102

ACOLLIDA
A partir de les 7.30 fins a les 9 h  

PREU: 25/setmana

MENJADOR
De 13 a 15 h. Cuina pròpia

PREU: 8,15€/dia

JULIOL

ESCOLA OBERTA
El procés d’inscripció al l'escola oberta es completarà una vegada es realitzi el

pagament per transferència bancària (data màxima el 3 de juny). 

1. Ingrés al número de compte:

ES75 0182 1238 6702 0041 3444.

2. Indicar, en fer l’ingrés:

Nom i cognom de l’alumne/a+ Curs+ ESCOLA OBERTA
Exemple: Joan Boix 1r B ESCOLA OBERTA

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


Ens ho passarem
 més que bé!

 

DI-42-AE-102

El procés d’inscripció al casal d'estiu o al campus de bàsquet es completarà

una vegada es realitzi el pagament per transferència bancària (data màxima el
17 de juny). Si voleu gaudir del casal amb servei d'acollida o/i de menjador,

només heu de sumar l'import total a l'hora de fer el pagament.

1. Ingrés al número de compte:

ES75 0182 1238 6702 0041 3444.

2. Indicar, en fer l’ingrés:

Nom i cognom de l’alumne/a+ Curs+ ESTIU
Exemple: Joan Boix 1r B ESTIU.

A partir del dia 17 de juny es tancarà el procés d'inscripció i 
s'enviarà per correu electrònic el document d'organització 
del casal.

CASAL ESTIU 
            CAMPUS BÀSQUET

#viucarmelites

#somifemescola

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

