Casal d’Estiu 2019
25 de juny al 12 de juliol
· En què consisteix el Casal?
El Casal s’organitza en 5 espais: Dansa, Teatre, Arts plàstiques, Robòtica, Jocs i esports
col·lectius.
Cada grup, d’entre 10 i 15 infants, al llarg del dia participarà dels diferents espais.
Totes les activitats giraran en torn d’un eix temàtic que variarà setmanalment i tots els
divendres a les 16,30h es realitzarà una mostra oberta a les famílies per compartir què s’ha
tractat durant la setmana des dels diferents espais.
Al menys un dels espais serà en anglès.
A més, es realitzarà una sortida setmanal o comptarem amb la participació d’un/a especialista
amb qui realitzarem un taller o una masterclass.
· A quines edats es destina el Casal?
El Casal s'ofereix per a nens i nenes des de P2 a 6è.
Els infants es dividiran per grups d’edats (P2, P3 i P4; P5 i 1r; 2n i 3r; 4t, 5è i 6è) per tal
d'adequar les activitats al grup d’edat corresponent. Aquesta divisió pot patir modificacions
al llarg del Casal segons el nombre d’infants inscrits.
· Diversitat funcional o atenció educativa específica?
Al Casal de l’Escola Decroly tothom que hi vulgui participar hi té cabuda. Per això, s’adaptarà
i es modificarà el que calgui per crear un espai amable, de convivència i participació on tothom
se senti inclòs i pugui prendre part activa en les activitats.
· Quines són les dates i quin és l’horari del casal?
El casal pren 3 setmanes:
- Del 25 al 28 de juny de 9h a 17h
- De l’1 al 5 de juliol de 9h a 17h
- Del 8 al 12 de juliol de 9h a 17h
Si algun dia han de recollir abans a l’infant només cal avisar el mateix dia a les persones
responsables.
· Es possible assistir només una setmana?
La inscripció pot ser setmanal o tot el pack de 3 setmanes.
· Hi ha servei d’acollida? A partir de quina hora?
S’ofereix el servei d’acollida a partir de les 08:30h (inclòs en el preu) a totes les famílies que
ho requereixin. Cal fer-ho constar en la inscripció per poder organitzar-ho.
· On es durà a terme el Casal?
El Casal desenvoluparà la seva activitat en l’edifici del carrer Vendrell, 1.

· Quin és el període d’inscripcions?
El casal disposa de 80 places. El període d’inscripcions començarà el 10 d’abril i es tancarà el
28 d’abril o un cop omplertes les places disponibles per ordre de rebuda.
· Com es fa la inscripció?
La inscripció es realitza telemàticament. Trobareu el formulari d’inscripció en el web de
l’escola http://www.decroly.org, també a la Bio de l’instragram i al Facebook de l’escola.
· Quin és el preu del Casal? Hi ha algun afegit pels infants que no són del centre?
El preu per setmana és de 160 euros.
El pack de tot el casal complet és de 450 euros.
El preu ja inclou l’assegurança, el servei de menjador amb cuina pròpia i el servei d’acollida.
El preu del casal és el mateix per a tots els infants siguin o no alumnes del centre.
· Si són més d’un infant per família hi ha descompte?
Sí, el descompte és del 10% per germà/na.
· Com es realitza el pagament?
El pagament del casal serà carregat en el rebut del mes.
Per altres possibilitats contacteu-nos a casal@decroly.org
En cas que el nen o nena no sigui de l’escola ens posarem en contacte.
· Al·lèrgies, medicaments o atenció específica?
En el mateix full d’inscripció hi ha un apartat on afegir tota aquella informació que cal tenir
en compte en relació a aquesta qüestió.

Qualsevol dubte o comentari podeu contactar-nos a través del correu casal@decroly.org

