REUNIÓ FAMÍLIES:
DIMECRES 8 DE MAIG
17:00H
GIMNÀS DE L’ESCOLA

Presentació i Centre d’interès

Setmanes

Horaris

El casal d’estiu de l’Associació Educativa Diveresports utilitza la confiança i
la proximitat com a eixos principals a l’hora de cuidar dels vostres fills,
educant-los en els valors de la convivència, el respecte i la solidaritat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9:00 a 13:00h (sense dinar)
9:00 a 15:00h (amb dinar)
9:00 a 17:00h (tot el dia)

Es un espai ideal on els infants no tindran temps d’avorrir-se gràcies als
diferents jocs, activitats, gimcanes i tallers proposats per un equip de
monitors professionals, qualificats i preparats per oferir un servei de qualitat.

Del 25 al 28 de juny
Del 1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 22 al 26 de juliol
Del 29 al 2 d’agost

Està dirigit a tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 12
anys, escolaritzats en les etapes d’educació infantil i primària. És un casal
obert i públic.
Aquest any, el casal tracta sobre “Mila i Lilo, els aventurers”, on durant l’estiu
es plantejaran diferents reptes i situacions que els participants hauran de
superar mitjançant tasques cooperatives.

Normativa del Casal
1. Les entrades i sortides del casal es realitzaran per la porta principal de
l’escola.
2. Diàriament cal portar una motxilla amb:
- Esmorzar i berenar ( assistència tot el dia)
- Roba de recanvi, banyador, tovallola, xancles d’aigua, crema solar i
gorra.
3. RECOMANEM que marqueu la roba amb els noms per facilitar-nos
retornar els possibles objectes perduts.
4. Menjador realitzat per l’empresa El Menú del Petit.
5. 1 SAMARRETA DEL CASAL PER A CADA NEN! Obligatòria els dies de
sortida.
6. Des de www.diveresports.com podreu descarregar els documents del
casal, els horaris setmanals o estar al dia de les últimes notícies. Les
imatges les podreu veure mitjançant una contrasenya que us facilitarà
la coordinadora.
En el cas de tenir alguna Necessitat Educativa Especial, es
OBLIGATORI donar la informació pertinent al coordinador i
entregar una fotocòpia amb el Diagnòstic abans de l’ inici del
casal, amb dues setmanes d’antelació.

Acollida
8:00 a 9:00h
1 dia
3€
Setmana 14€
Acollida
8:30 a 9:00h
1 dia
1,50€
Setmana 7€

Preus amb descomptes aplicats
per packs de setmanes
FINS
13:00
FINS
15:00
FINS
17:00

1

2

3

4

5

6

58€

110€

156€

197€

232€

261€

79€

150€

213€

268€

316€

355€

90€

171€

243€

306€

360€

405€

5%

10%

15%

20%

25%

Descompte del
10% addicional a
germans.

Inscripció i sistema de pagament
Dates: del 13 de maig al 7 de Juny (ambdós inclosos)
Horaris: de dilluns a divendres de 16:30 a 18:00h
Lloc: despatx de Diveresports a l’escola (Esmeralda)
Per formalitzar la inscripció:
1. Omplir el full d’inscripció amb les dades personals dels infants, signat
pels pares o tutors. (important remarcar al·lèrgies i malalties)
2. Adjuntar fotocòpia del Carnet de la Seguretat Social i la Cartilla de
Vacunacions.
3. Fer el pagament i portar el comprovant.
a) En el cas de pagar en efectiu, a la coordinadora d’extraescolars.
b) En el cas de triar l’opció de transferència bancària
Bankia ES80 2038 8937 84 6000158449

