Casal d’estiu adreçat a infants des de P3 fins a 1er de l’ESO.
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h. sense dinar i de 9.00 a 15.30h. amb dinar, amb opció
d’acollida al mati a partir de les 7.30h. a 9.00 h. i de la tarda de 15.30 a 17.00h.
Aquest any el centre d’interès serà, “Un Estiu Espacial” que ens servirà de fil conductor, del
qual giraran totes les activitats.
Dates del Casal:
TORN
Ludoteca dia 23 de juny
Ludoteca dia 25 de juny

TEMATICA
Preparem el nostre espai

1r torn del 28 de juny al 2 de juliol

Els planetes

2n torn del 5 al 9 de juliol

Som astronautes olímpics

3r torn del 12 al 16 de juliol

Fem d’astrònoms

4t torn del 19 al 23 de juliol

El nostre planeta Terra

5è torn del 26 al 30 de juliol

La festa de les estrelles

6è torn de l’1 al 3 de setembre
7è torn del 7 al 10 de setembre

Les millors activitats del casal

Cada setmana es faran les següents activitats:





Tallers i manualitats
Jocs de pistes
Jocs tradicionals
Activitats esportives






Jocs d’aigua
Música i ball
Sortides pel poble
Gimcanes

Totes les activitats s’organitzaran amb les màximes mesures de seguretat i higiene seguint les
indicacions de les autoritats sanitàries.
Que cal portar:
 Un Petit esmorzar.
 Gorra i crema solar ( posada a casa i a la motxilla marca amb el nom del nen/a.)
 Tovallola, banyador i xancletes lligades.
 Ampolla d’aigua o cantimplora.
 Calçat esportiu i roba que es pugui embrutar.
 Muda de recanvi per els mes petits.
 Tots els infants han de portar mascareta ( P3, P4 i P5 nomes se les posaran quant no es
pugui complir les mesures de distanciament amb altres grups). Portar en una bosseta amb el
nom del nen/a.
 Cal marcar tot el que porti el nen/a amb el nom i cognoms

Preus Casal:

Ludoteca 1 dia

Torn de 5 dies

Setembre 3 dies Setembre 4 dies

de 9:00 a 14:00 h.

18,00 €

83,00 €

51,00 €

67,00 €

de 9:00 a 15:30 h.

24,50 €

115,50 €

70,50 €

93,00 €

de 7:30 a 9:00 h.

6,00 €

17,00 €

11,50 €

11,50 €

de 8:00 a 9:00 h.

5,00 €

14,00 €

10,50 €

12,50 €

de 8:30 a 9:00 h.

4,00 €

12,00 €

9,50 €

13,50 €

de 15:30 a 16:00 h.

4,00 €

12,00 €

9,50 €

11,50 €

de 15:30 a 16:30 h.

5,00 €

14,00 €

10,50 €

12,50 €

de 15:30 a 17:00 h.

6,00 €

17,00 €

11,50 €

13,50 €

esporàdic dinar

7,00 €

acollides matí

acollides tarda

Pels alumnes que no siguin de cap AMPA del poble s'haurà de pagar 6 € de l’assegurança.
Descomptes x setmanes.




2 setmanes 2%
3 setmanes 4%
4 i 5 setmanes 5%

Al segons germà el descompte de 3%
Inscripcions:
Període d’inscripció del 27 d’abril al 10 de juny.
Les inscripcions les podreu enviar a ampa@ampapurisalas.cat
S’haurà d’adjuntar els següents documents a ser possible escanejats. No acceptarem cap
inscripció si no s’adjunten tots els documents que demanem.
 Full d’inscripció
 Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19
 Una foto
 Fotocopia targeta sanitària
 Fotocòpia de les vacunes

