Apunta’t
Apunta’t
aa les
activitats
les activitats
d’estiu
2018!
d’estiu 2018!

5

SETMANES

5 NES

SETMA

Data:
del 25 de juny al 27 de juliol
(5 setmanes)
Lloc:
Escola Ginebró i voltants

5

SETMANES

Horaris:
8.00 a 9.00 h acollida gratuïta!!!
9.00 a 13.30 h (horari 1)
9.00 a 16.30 h (horari 2) (dinar inclòs)
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Juliol 2018
							1
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“La millor manera d’integrar
una llengua és viure-la.
L’estiu ens permet aprendre
un idioma tot gaudint-lo.
L’acció d’aprendre, sobretot
en el món del lleure, té un
gran impacte i un poder de
transformació en l’alumnat”

Ja tenim aquí
el Summer del Ginebró 2018!
Aquest any els eixos temàtics escollits
(la ruta dels contes perduts,
les pel·lícules i salvem el món) ens
permetran treballar de forma transversal;
Flexibilitat,
estaran adaptats a la realitat
del món en el que viuen.
Anglès,
que sumem a la comunitat educativa i,
alhora, fem crèixer any rere any.
Integritat,
perquè aportarem eines als participants
per a desenvolupar els aspectes
emocionals, cognitius i físics.
Creativitat,
perquè cada projecte que planegem
l’enriquim amb noves idees, sorgides
dels aprenentatges viscuts en estius
anteriors.
Humanitat,
perquè el casal està pensat i dissenyat
per fer passar un estiu inoblidable
als nostres alumnes.

Summer Kids
De P3 a P5

Eix temàtic:

The route of lost stories and save the world
Aquest any oferim una experiència enriquidora per a
tots els nens i nenes que consistirà en realitzar una
meravellosa i trepidant ruta per uns contes misteriosos...
Quins contes? Els que ens anirem trobant al llarg de
tot l’estiu! Contes que s’han perdut i que haurem de
trobar! A través de la seva lectura aprendrem noves
expressions i vocabulari EN ANGLÈS que els farà
millorar la seva fluïdesa i coneixement en aquest idioma.
Paral·lelament farem un treball d’adquisició d’hàbits
saludables i de reciclatge que considerem molt important
en la formació i desenvolupament dels alumnes.

Disposem de diferents opcions de preus i formes de pagament
• 600€, tot el casal amb esmorzars, dinars i berenars inclosos
(horari de 9.00 a 16.30h)
• 123€, per setmana amb esmorzars, dinars i berenars inclosos
(horari de 9.00 a 16.30h)
• 455€, tot el casal amb esmorzars inclosos
(horari de 9.00h a 13.30h)
• 92€, per setmana amb esmorzar inclòs
(horari de 9.00h a 13.30h)
• 7€/ dia, menjador esporàdic

Sortides i activitats especials que es realitzaran durant el
casal:

• 10% dte al segon germà
• 15% dte al tercer germà

• Aquest any tornarem a fer les SORTIDES ELS DIJOUS.
• Dijous 28 de juny sortida a la platja d’Empuriabrava, a 		
Castelló d’Empúries.
• Dijous 5 de juliol dormida a l’escola i tornada a casa divendres 7.
• Setmana del 9 de juliol del Misteri de la Emoció.
• Dijous 12 de juliol sortida al Parc Mediambiental de Gualba.
• Dijous 19 de juliol sortida al Museu de les Il·lusions de Barcelona.
• Divendres 27 de juliol festa de cloenda.
• TOTS ELS DIVENDRES anirem a la piscina municipal de Llinars.

Summer Juniors
De 1r a 6è primària

Eix temàtic:

Movies and save the world
Aquest any oferim una experiència enriquidora per a
tots els nens i nenes a través de les temàtiques sobre
les pel·lícules i el medi ambient, que consistirà en
aprendre noves expressions i vocabulari EN ANGLÈS
que els farà millorar la seva fluïdesa i coneixement en
aquest idioma. Com cada any, tenim present que un
dels objectius de l’estiu és gaudir i realitzar activitats
diferents, així que us hem preparat un munt d’activitats
que de ben segur recordareu durant molt de temps!
Sortides i activitats especials que es realitzaran durant el
casal:
• Aquest any tornarem a fer les SORTIDES ELS DIJOUS.
• Dijous 28 de juny sortida a la platja d’Empuriabrava, a 		
Castelló d’Empúries.
• Setmana del 9 de juliol del Misteri de la Emoció.
• Dijous 12 de juliol sortida al Parc Mediambiental de Gualba.
• Dijous 19 de juliol sortida al Museu de les Il·lusions de Barcelona.
• Divendres 27 de juliol festa de cloenda.
• TOTS ELS DIVENDRES anirem a la piscina municipal de Llinars.

Disposem de diferents opcions de preus i formes de pagament
• 600€, tot el casal amb esmorzars, dinars i berenars inclosos
(horari de 9.00 a 16.30h)
• 123€, per setmana amb esmorzars, dinars i berenars inclosos
(horari de 9.00 a 16.30h)
• 455€, tot el casal amb esmorzars inclosos
(horari de 9.00h a 13.30h)
• 92€, per setmana amb esmorzar inclòs
(horari de 9.00h a 13.30h)
• 7€/ dia, menjador esporàdic
• 10% dte al segon germà
• 15% dte al tercer germà

Summer Juniors

De 1r a 6è primària
Setmana del 2 al 6 de juliol

El Castell
Casa de colònies al Parc Natural Montnegre i Corredor
El meu fill està preparat per anar de colònies?

La casa on anem TÉ PISCINA! És ideal perquè es remullin en les
estones de calor, puguin fer activitats aquàtiques i potser algun
banyet nocturn... La piscina té les mesures idònees de seguretat
en quant a profunditat (1’10m). De totes formes l’ús de la piscina
sempre estarà supervisat per un dels responsables el casal.

Aquesta és una de les preguntes recurrents que ens
fan les famílies cada any. Només vosaltres sabeu si
estan preparats per anar de colònies. Per ajudar-vos
a respondre aquesta pregunta, des de l’equip de
monitors i direcció del casal, us volem dir que l’estiu
de 2017 el vam tancar amb rècord d’alumnes inscrits
per fer colònies, que cada any que passa fem que
l’experiència dels nens sigui millor, més vivencial, més
intensa...

Disposem de diferents opcions de preus i formes de pagament

Per si encara no ho teniu clar, us donem alguns motius pels quals
creiem que els vostres fills i filles s’haurien d’apuntar a les nostres
colònies;

• Summer Kids / Junior + casa colònies el Castell Complet
(horari de 8.30 a 16.30h) = 660€

1) Perquè aprenguin a estar sols i en companyia dels amics i
monitors. El fet de trobar-se lluny dels pares és una novetat
per a ells. En unes colònies, aprendran a conviure amb altres
nens i experimentaran en primera persona com solucionar les
situacions del dia a dia.
2) Per interactuar amb nens que no coneixen. Les colònies són
un espai ideal per ampliar el seu cercle d’amics i fer que es
desenvolupin socialment.
3) Per solucionar els reptes que es plantegen.
4) Per aprendre a compartir. A les colònies, els nens seran els
responsables d’aprendre a conviure i a compartir amb
els seus companys. Ells seran els que hauran de decidir
com interactuar! I si tenen dubtes, sempre tindran el
suport dels monitors les 24 hores del dia.
5) Per trencar la rutina de l’estiu. L’estiu té moltes
setmanes, invertir-ne una per realitzar unes
colònies serà una experiència que no oblidaran!

• 200€, (es donarà prioritat als alumnes que s’apuntin més
setmanes al casal)
• Summer Kids / Junior + casa colònies el Castell Complet
(horari de 8.30 a 13.30h) = 535€

Ruta Costa Brava
De 1r a 3r d’ESO
Del 25 al 29 de juny

Preparació ruta Costa Brava
Com que cada estiu la ruta per la Costa Brava es fa
massa curta, hem pensat que seria bona idea fer
una estada la setmana abans per familiaritzar-nos
amb el material que farem servir durant la ruta.
És per això que oferim, com a NOVETAT, una setmana amb
diferents activitats. Entre d’altres fer una acampada de dues nits.
A continuació us detallem el planning:
Dilluns 25 de juliol: arribada a l’Escola a les 10.00 h
Excursió a la Torre del Moro + activitats dirigides + piscina a la
tarda. A les 16.30 h finalització de l’activitat.
Dimarts 26 de juliol: arribada a l’Escola a les 10.00 h
Desplaçament en bicicleta fins al Parc Medioambiental de Gualba
+ acampada al Parc + activitats dirigides.
Les motxilles i el material d’acampada es portaran en cotxe.
Dimecres 27 de juliol: Activitats al Parc + acampada 2a nit.
Dijous 28 de juliol: Activitats al Parc + piscina + tornada a
l’Escola a les 16.30 h
Divendres 29 de juliol: arribada a l’Escola a les 10.00 h
Gimcana de pistes per Llinars del Vallès + jocs dirigits + piscina.
A les 16.30 h finalització de l’activitat.

El sopars de dimarts i dimecres estan inclosos en el preu, així com
els esmorzars i dinars de dimecres i dijous.

Preu setmana preparació: 140€

Ruta Costa Brava
De 1r a 3r d’ESO
Del 2 al 6 de juliol

Ruta Costa Brava
Ja la tenim aquí! Arriba la ruta per la Costa Brava,
encara més emocionant, més vivencial, més trepidant...
Després de gaudir d’una setmana de preparació,
arriba el repte de la ruta. Aquest any farem la ruta
Portbou – Llançà, una ruta adequada per a totes les
edats i gènere.
Tenim moltes ganes de fer-vos gaudir d’una setmana
inoblidable, explorant les petites platges que anireu
trobant pel camí, dormint cada nit a un lloc diferent,
fent activitats a la platja, treballant en equip i fent
concursos de cuina.
Tenim preparades diferents sorpreses que no us
deixaran indiferents... Gaudirem d’excursions amb
kayak, fent petites incursions per les coves i sentireu
com la brisa del mar us acaricia les vostres cares.

Aquí us deixem l’espectacular la ruta que tenim programada, per
fer-vos obrir boca;
SANT CELONI – PORTBOU – LLANÇÀ
LLANÇÀ – PORT DE LA SELVA
PORT DE LA SELVA – CALA TAVALLERA
CALA TAVALLERA – CADAQUÉS
CADAQUÉS – LLANÇÀ – SANT CELONI
Us hi esperem!

Preu setmana preparació: 140€
Preu Ruta Costa Brava: 280€
Preu de les dues activitats: 400€

activitats d’estiu
2018
INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2018
Nom i cognoms 					Data naixement 					Curs actual
Nom pare 					

Telèfon i Correu electrònic

Nom mare 					

Telèfon i Correu electrònic

INFORMACIÓ PERSONAL
Segueix algun règim alimentari especial?
Quin i per què?
Té dificultat a l’hora de menjar?
És al·lèrgic/a? 		

A què?

Altres informacions que la família consideri d’interès:
Talla de samarreta:
Sap nedar? 		

En cas negatiu, haureu de portar els accessoris necessaris per els dies de piscina i platja.

DETALL INSCRIPCIÓ (Marcar amb una creu)
Summer Kids
de P3 a P5

Setmana activitat

9h a 13:30

9h a 16:30

Summer Juniors
de 1r a 6è primària

9h a 13:30

9h a 16:30

Summer Juniors
de 1r a 6è primària
Casa de colònies
EL CASTELL

25 al 29 de juny
2 al 6 juliol
9 al 13 juliol
16 al 20 juliol
23 al 27 juliol

Setmana activitat

Preparació Ruta Costa Brava
1r a 3r d’ESO

Ruta Costa Brava
1r a 3r d’ESO

25 al 29 de juny
2 al 6 de juliol

*Les activitats de 1r, 2n, 3r d’ESO tenen les places limitades.
D’acord amb l’establert per la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que conté el present document seran incorporades a un fitxer
propietat de l´Escola Ginebró SCCL , degudament registrat en l´Agència de Protecció de dades, i protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Aquestes dades
únicament seran utilitzades amb la finalitat de prestació dels serveis escolars i no seran cedits a tercers. En qualsevol moment vostè podrà exercitar el seus drets d’accés, rectificació,
oposició i, en el seu cas, cancel·lació, comunicant-t’ho a l’adreça electrònica baixaginebro@ginebro.cat amb indicació de les seves dades.

activitats d’estiu
2018
En/Na 								

amb DNI

Com a pare / mare , tutor /tutora de
Autoritzo:

Si

No
Que el meu fill / filla pugui assistir a les sortides o excursions que es realitzin, previ coneixement
Que els responsables del Casal administrin al meu fill/filla antitèrmics quan la seva temperatura sigui igual o superior a 37,5ºC
Traslladar al meu fill/ filla en vehicle destinat a l’ús d’emergències (ambulància), en cas necessari
Que la imatge del meu fill o filla, pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats del casal i puguin ser
publicades en els espais de comunicació de l’Escola Ginebró, (web i blog), i en filmacions destinades a difusió pública no
comercial i en fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
Que els responsables del Casal de l’Escola Ginebró, puguin prendre decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries
adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.

Signatura
					, a

d 			de 2018

ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS
Si durant la durada del casal, el nena o nena necessita prendre una medicació concreta serà necessari omplir un full específic per
l’autorització dels mateixos.
Aquesta autorització la podeu demanar directament a secretària o als responsables del casal.

