Escola Marta Mata
Carrer de Can Tries, 2,
08840 Viladecans

Inscripció per setmanes
Casal d’Estiu del 28/06 al
30/07 del 2021
Casal
De 9 a 13 h
De 9 a 15 h (amb dinar)
De 9 a 16.30 h (amb
dinar)
Acollida
De 8 a 9 h
Beques
Campanya de Beques "Un estiu per a
tothom “ de la Fundació Catalana de
l’Esplai. Totes les famílies que vulguin
sol·licitar una beca per l’activitat de casal
d’estiu, podran fer-ho a través de la pàgina
Web de la Campanya.
http://estiu.fundesplai.org
telèfon 93.551.89.71.

o

trucant

Reunió virtual de famílies
27 de maig a les 18 h
https://meet.google.com/syq-mruu-jko

al

686 02 44 17
sgonzalez@fundesplai.org
www.fundesplai.org

Escola Marta
Mata

2021

Del 28/06 al 30/07
PREU setmana
Escola Marta Mata

Casal de
9 a 13 h

Casal de
9 a 15 h

Casal de
9 a 16.30 h

Acollida
8a9h

63 €

93 €

110 €

14,20 €

Amb l’expertesa de l’estiu passat volem
proposar-vos
un
Casal
d’estiu
ple
d’experiències educatives, vivències i vincles
per a que els nostres infants gaudeixin i s’ho
passin d’allò més bé.
Durant el Casal d’estiu descobrirem que molta
gent menuda, en llocs petits, fent petites
coses, poden canviar el món.
Un casal per compartir:










Activitats vinculades a la gestió
emocional
Vinculades a l’eix d’animació, amb
missions i reptes setmanals.
Activitats de coneixement de l’entorn i a
la natura
Projectes Aprenentatge- Servei
Activitats de coneixement del propi grup
i cuidant l’infant com a ésser individual.
Promovent la companyonia, cooperació
i la solidaritat
Compartir experiències entre grans i

petits.



Activitat física i d’expressió corporal.
Una maleta pedagògica amb jocs i
recursos

Fem possible un

millor

Sota el lema “Fem possible un món millor” aquest
estiu els infants es convertiran en activistes per la
biodiversitat, la sostenibilitat i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Els més petits coneixeran en Tritus i la seva colla.
Els mitjans i grans juntament amb la capitana Jane
Goodall i altres líders actuals o històrics que han
lluitat per millorar la vida al planeta ens
acompanyaran cada setmana al casal per a que ens
convertim en “Ambaixadors i ambaixadores de la
natura”

INSCRIPCIONS
Podeu formalitzar la inscripció a través de la
web:

http://estiu.fundesplai.org

Un estiu amb protocols sanitaris que
garanteixin les mesures de seguretat per
als infants, monitors i famílies i complint
les normatives i resolucions de les
autoritats competents.

