PER A NENS I NENES DE PRIMÀRIA
Matins de 9h a 13 h

Tardes de 15 h a 17 h

(Opció de menjador ﬁns a
les 15 h i acollida de 8 h a 9 h)

Casal de Joves Calassanç
Jocs, esports, tallers i sortides
amb educadors motivats,
entusiastes i responsables.

CALENDARI I PREUS

Grups de primer a
tercer de primària:

Tardes de dilluns, dimarts,
dimecres i divendres
(dijous excursió casal)
Total hores setmanals: 8
Preu: 39€ per setmana
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Idiomarum

Curs intensiu d’anglès amb
professorat nadiu en grups
de 6 a 12 alumnes.

€

Grups de quart
a sisè de primària:
Tardes de dilluns,
dimecres i divendres
(dimarts i dijous
excursió casal)

Total hores setmanals: 6
Preu: 29€ per setmana

Dates per setmanes:
1a Del 03/07 al 07/07
2a Del 10/07 al 14/07

(Grup de grans de colònies)

3a Del 17/07 al 21/07

QUÈ FAREM:
Les activitats de la tarda estaran dirigides per professorat nadiu
qualiﬁcat. D’aquesta manera els alumnes adquiriran en poc temps
una bona pronunciació i s’acostumaran a entendre la parla d’un
nadiu en llengua anglesa.
14:45 : Els monitors del Casal porten als alumnes a Idiomarum
15:00h : Inici de les classes
17:00h : Els pares o responsables recullen als alumnes a Idiomarum

CONDICIONS:
• Per fer la inscripció s'ha d'abonar un 20% del total. La resta s’haurà
d’abonar abans de l’inici de l’activitat.
• Preus exclusius pels participants del Casal de Joves de Calassanç i en
horari de 15:00 a 17:00h.
• Idiomarum es reserva el dret d’anul·lar un grup si no té un mínim de
6 participants.

INSCRIPCIÓ:
MATÍ + TARDA
Casal de Joves Calassanç
Carrer de la Cera 46
93 441 77 89
stantoni.casal@escolapia.cat

NOMÉS TARDA
Idiomarum
Carrer de Sepúlveda 145
93 453 94 14
info@idiomarum.com

C/ Sepúlveda 145
93 453 94 14
info@idiomarum.com
www.idiomarum.com

a

