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Un estiu ple d'esport i diversió

Per a nens i nenes de 3 a 15 anys, depèn dels nens/es apuntats, farem dos grups,
amb edats similars per fer activitats concordes a les seves edats.

Programació, jocs, esports i excursions

En el nostre casal, potenciem l'esport (natació, futbol, tennis, basquet, esquaix, jocs
tradicionals, jocs inventats...) on amplien la seva imaginació i desenvolupen noves
habilitats en equip, gestió de idees i resolució de problemes. A més, cada setmana
tindran una sortida o dues, depenent del grup, climatologia, etc. on proposarem
nous jocs per seguir aprenent.

Estàs preparat o preparada? Doncs comencem!!!

Cada setmana farem diferents propostes: crearem manualitats amb materials
reciclats, farem jocs, esport... cada setmana serà diferent!!!

Objectius? Clar que tenim!!!

- Potenciar la imaginació

- Comunicar idees i expressar-se mitjançant l'esport

- Aprendre habilitats motrius i en equip

Molt bé, però que faran els meus fills/es?

Cada dilluns ens presentem i fem una petita introducció de les activitats de la
setmana. Es creen els grups de treball, pensem un nom ultra-fantàstic per al nostre
equip i dissenyem la nostra insígnia i / o mascota.

Altres activitats

Dinàmiques de grup, jocs, gimcanes i activitats artístiques

Cada dia començarem amb dinàmiques de grup per a fomentar la integració i la
cooperació entre companys durant tota la setmana. També farem jocs tradicionals,
jocs de taula, tallers creatius i activitats a l'aire lliure.

Matí de platja

Un dia a la setmana anirem a la platja per a refrescar-nos una mica.



Menjar

El menjar es farà a través de servei de càtering, us entregarem menú setmanal.

Quan?

Del 27 de juny al 31 de juliol

On es realitza?

Esportiu Rocafort. C/Floridablanca, 41

Torns setmanals:

Del 27 de juny al 1 de juliol
Del 4 al 8 de juliol
Del 11 al 15 de juliol
Del 18 al 22 de juliol
Del 25 al 29 de juliol

Horaris i Preus

Matí: de 9h a 13h, 70 € / setmana
Tot el dia amb menjar: de 9h a 17h, 120 € / setmana
Acollida (De 8h a 9h): 10 € / setmana o 3 € / dia puntual. Fills abonats gratuït
Descomptes: 10% de descompte per a germans (aplicable al segon germà i posteriors,
descomptes no acumulables)


