Activitats
Les activitats del 2015 es duran a terme, principalment, a l’escola St. Martí (en el cas dels infants de
P3 a P5) i a l’escola Can Coll (els infants de 1r de primària a 4rt d’ESO). Els monitors/es del Campus
han estat seleccionats prèviament i compten amb titulació i/o experiència en el sector. Les activitats
programades seran:

Grup d’Infantil

Grup de Primària i ESO

• Jocs de locomoció

• Jocs esportius

• Tallers i jocs de motricitat fina
• Jocs de contes i cançons
• Teatre i expressió corporal
• Jocs no convencionals
• Activitats aquàtiques
• Sortides diverses

• Lipdub
•Tallers diversos
• Gimcanes diverses
• Jocs conjunts amb la resta del
casal

• Jocs populars
• Esports diversos
• Jocs d’orientació
• Jocs no convencionals
• Activitats aquàtiques
• Sortides diverses

Contacte: Alberto Sobrín (636.12.69.81)
http://casaltorrelles.wix.com/casaltorrelles

Preus (per setmana)
Matí (Opció A)

Migdia (Opció B)

Complet (Opció C)

Acollida (Matí)

HORARIS

9h a 13h

9h a 15h

9h a 17h

7:30h a 9h

TARIFES

50 €

75 €

85 €

15 €

Famílies amb més d’un fill/a: s’aplicarà un 10% de descompte per al segon i tercer germà o germana i successius.

Distribució dels grups segons les edats

Períodes
1ª setmana

22, 23, 25 i 26 de juny

2ª setmana

del 29 de juny al 3 de juliol

3ª setmana

del 6 al 10 de juliol

4ª setmana

del 13 al 17 de juliol

5ª setmana

del 20 al 24 de juliol

6ª setmana

del 28 al 31 de juliol

Campus d’Infantil

Campus de Primària i ESO

Escola St. Martí

Escola Can Coll

Tres grups: P3, P4 i P5

Tres grups: 1r i 2n de primària, 3r i 4t
i 5è, 6è i ESO

1 monitor/a cada 10 infants màx.

1 monitor/a cada 15 infants màx.
http://casaltorrelles.wix.com/casaltorrelles

Inscripcions:
L'inici del termini d'inscripcions és el 18 de maig del 2015 i estarà actiu fins el 12 de juny del 2015.
La butlleta omplerta, autoritzacions i el rebut de pagament es lliuraran, conjuntament, a les oficines
d'atenció al ciutadà a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic:
(de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres i de 16.30h a 19.00h els dimarts i dijous).
Les inscripcions es faran per setmanes, en cap cas per dies. Caldrà un mínim de quinze inscrits a
cada període o setmana per a què es puguin desenvolupar les activitats previstes.
En cas de cancel·lació de la inscripció, s'haurà d'avisar abans del dia 15 de juny de 2015 a
l'Ajuntament. En les baixes que s'efectuïn posteriorment a aquesta data, no es retornarà l’import.

Reunió informativa:
El dia 27 de maig de 2015 tindrà lloc la reunió informativa dirigida als pares i mares.
Us esperem a les 20:00h a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Torrelles.

http://casaltorrelles.wix.com/casaltorrelles

Vine! No t’ho
perdis!
Torrelles de Llobregat
Del 22 de Juny al 31 de Juliol

Per estar al dia del Campus d’Estiu, visita'ns a: http://casaltorrelles.wix.com/casaltorrelles

Esport, formació i activitats de lleure per a l’estiu
El Campus d'Estiu celebra l’onzena edició aquest 2015 i s'articula a través d'un catàleg d'activitats
diverses (esportives i de lleure), dirigides a infants de P3 fins a 4t d'ESO: excursions, tallers,
propostes d'aigua, jocs, activitats conjuntes, activitats de cooperació, etc. La idea és que els i les
participants es diverteixin, participin i convisquin amb altres infants i adolescents, tot fent
activitats i jocs.
El Campus d'Estiu 2015 utilitzarà diverses instal·lacions: en el cas del grup de Primària i ESO
utilitzaran l’escola Can Coll i el CEM Can coll, equipat amb espais pel lleure i l'esport. El grup
d’Infantil s’ubicarà a l’escola Sant Martí la qual serà el seu espai principal d'activitats que
combinaran amb una activitat setmanal a la piscina municipal i algunes excursions.

http://casaltorrelles.wix.com/casaltorrelles

Formulari d’inscripció

Modalitat de pagament

Cognoms: ………………………………………………………………………
Nom: ………………………………………………………………………………
Adreça: …………………………………………………………………………
Població: …………………………………………………………………………
Data de naixement: ……………………………………………………
Telèfon 1: ………………………………………………………………………
Telèfon 2: ………………………………………………………………………
E-mail de contacte:……………………………………………………….
Curs escolar finalitzat: ………………………………………………

Transferència bancària a:
Banc de Sabadell: ES29 0081 0122 20 0001073409
És imprescindible indicar el nom complet de l’infant o
adolescent.
Cal lliurar el comprovant de pagament amb el formulari i
autoritzacions a les oficines d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament, entre el 18 de maig i el 12 de juny de 2015.
Les cancel·lacions es poden efectuar fins el 15 de juny i s’ha
de comunicar a l’Ajuntament.

Nivell:

Grup d’Infantil

Períodes seleccionats

Grup de Primària i ESO
22, 23, 25 i 26 de juny

2ª

3ª

4ª

5a

6a

Subtotal €

Total €

Setmanes d’inscripció
Servei d’acollida (només matí)
Marca amb una opció (A,B,C) les setmanes i l’acollida que t’interessen. Calcula la tarifa total segons el quadre de preus
http://casaltorrelles.wix.com/casaltorrelles

