
Casal d’estiu en anglès! 

SUMMER CAMP 2019

El Montcau

The cowboy Frank...
inTexas



CENTRE D’INTERÉS

El Centre d’Interès és allò que donarà continuïtat a l’activitat diària. Aquest any ens endinsem

en el món de “THE COWBOY FRANK ...IN TEXAS” on cada setmana viatjaran a diferents

localitats!

A partir dels jocs, gimcanes, tallers i moltes més activitats, treballarem valors com la

participació i la capacitat de treballar en equip per aconseguir que els nostres protagonistes

tinguin unes fantàstiques vacances!



FUNCIONAMENT DEL CASAL

DATES:  Del 25 de juny al 2 d’agost i del 2 al 10 de setembre

HORARI: 8:00h a 16:00h

EXEMPLE DE PLANIFICACIÓ D’UNA SETMANA



LLEURE ESPORT AIGUA ANIMACIÓ

El lleure estarà present 

en tot el casal amb un 

Centre d’Interès 

engrescador ple de Jocs, 

Tallers, Danses i Cançons

El nostre objectiu és 

inculcar la importància 

de l’esport en el nostre 

quotidià pels valors 

propis que té

Ens refrescarem amb 

activitats aquàtiques que 

ens ajudaran a alleugerir 

la calor de l’estiu.

Representació del Fil 

Conductor d’una forma 

participativa i acurada 

per a garantir que tot 

infant gaudeixi d’un 

casal únic.

ACTIVITATS



Una sortida municipal de matí cada setmana

(sense transport )

SORTIDES

QUÈ CAL PORTAR?

- Roba esportiva còmoda

- Crema solar

- Gorra

- Xancletes per als jocs d’aigua

- Tovallola

- Banyador

- Esmorzar

- Roba de recanvi per als més petits



PREUS

• Podran fer ús del servei del menjador esporàdic els alumnes usuaris/fixes del casal, amb previ avís. Preus (domiciliació bancària):

- 8 a 9h → 3 euros diaris

- 13 a 15h → 9 euros diaris.

- 15 a 16h → 3 euros diaris

• Les inscripcions realitzades fora de termini tindran un increment del 10% en la quota total del casal.

• 5% de descompte per al segon germà i successius (no aplicable a la quota del servei del menjador)

• PAGAMENT: Pagament de la primera quota (50%) 27 de maig via domiciliació bancària. Pagament de la segona quota

(50% restant) 14 de juny. Via domiciliació bancària.



FULL D’INSCRIPCIÓ



CONTACTE PROESCO

Telèfon: 93 169 67 79

Horari: 9h a 18h

Mail: grupfo@grupfo.com

mailto:grupfo@grupfo.com

