C/ Cera 46 -08001- BCN
Tel. 93 441 77 89
stantoni.casal@escolapia.cat

CASAL DE VACANCES

Benvolgudes famílies els hi
oferim l’activitat que hem
preparat per aquest estiu:
ESTIU 2017
Setmana

periòde

1

del 26 al 30 de juny

2

del 3 al 7 de juliol

3

del 10 al 14 de juliol

4

del 17 al 21 de juliol

5

del 24 al 28 de juliol

6

Del 4 al 8 de setembre
6,7,8 campus-casal d’esports

QUOTES i HORARIS
PETITS de 3 a 6 anys i MITJANS de 7 a 9 anys
Per semana
horari

preu

Matí

De 09:00h a 13:00h

69 €

Matí amb dinar

De 09:00h a 15:00h

112,6€

Matí + Tarda

De 09:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

84,2 €

Mati + Tarda amb dinar

De 09:00h a 17:00h

128,2 €



Dijous excursió tot el dia amb carmanyola de casa.

GRUP de GRANS de 10 a 14 anys
Per semana
horari

preu

Matí + Tarda

De 09:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

102,9 €

Mati + Tarda amb dinar

De 09:00h a 17:00h

131 €



Dimarts i dijous excursió tot el dia amb carmanyola de casa.

 Activitat extraordinària amb cost addicional a
concretar de l’11 al 14 de juliol. Colònies.

GRUP de GEGANTS de 14 a 17 anys
Semana 1 , 2 , 3

Mati + Tarda amb dinar



Excursió de 3 dies amb 2 nits .

horari

preu

De 09:00h a 17:00h

131 €

Casal de Joves Calassanç

ACTIVITAT D’ESTIU 2017
Benvolgudes famílies, us presentem l'activitat d’estiu que l'equip educatiu
està preparant:
El grup de petits: potenciarem les activitats de tarda amb l’activitat de
IOGA-art i de PLAY-tools. Sota aquest nom desenvoluparem els diferents
tallers que tenim previstos introduint vocabulari i parla anglesa així com el
ioga com a eina psicofísico-emocional.
Els grup de mitjans: potenciarem l’activitat artística-física amb una barreja
de tallers i activitats físiques per la tarda.
Us recordem que l’opció matinal a petits i mitjans (de 9 a 13h/15h amb
menjador o sense) és dilluns, dimarts, dimecres i divendres. El dijous és
excursió de tot el dia.
El grup de grans continuarà amb les dues sortides setmanals de tot el dia i
la diversitat d’activitats i esports, així mateix continuarem amb les sortides
de dos o tres dies fent nit fora.
Us recordem que l’opció matinal a grans (de 9 a 13h/15h amb menjador o
sense) dilluns, dimecres i divendres. El dijous i dimarts és excursió de tot
el dia.
El grup de Gegants/tes amb nois i noies a partir de 3r d’ESO podran
gaudir d’una nova planificació compartida que presentarem a la reunió de
famílies.
Inscripcions fins el 12 de juny
Data important: dijous 25 de maig, a les 17:30 hores; reunió de famílies. (Hi haurà servei de guarderia)
Data de reunió de famílies per Campus d’esports setembre; dilluns 4 de setembre a les 17:30 hores.

