INFORMACIÓ
Reunió informativa per tots els interessats: dimarts 4 d’abril 17:15 h.
Reunió informativa per tots els ja inscrits: dimarts 30 de maig 17:15 h.
(Hi haurà servei de mainaderes per als nens i nenes).

INSCRIPCIÓ
Del 22 d’abril al 22 de maig, de dilluns a divendres.
(Podeu deixar la inscripció a l´AMPA).
Podeu fer la inscripció també on-line al web de Diver´s.
www.diversesplai.cat

CASAL D’ESTIU
2017
EL MÓN DELS CONTES
DE LA CAPSA MÀGICA
Infantil (P3 a P5)

BEQUES
Del 22 d´abril al 10 de maig, de 8:30 a 9:30 h i de 17 a 18 h.
AMPA de l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer, c/ Lleida 32.
Podeu fer també la tramitació de beques i inscripcions al despatx de
Diver´s dins els terminis establerts. Horari de 9 a 14 h. i de 16 a 18 h.

AMPA
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Tel: 634 532 017
info@ampaverdaguer.org
www.ampaverdaguer.org
DIVER’S
Tel: 93 446 42 91 de 9 A 15h.
www.diversesplai.cat
diverstiu@gmail.com
diversesplai@gmail.com

UN ESTIU DE CINE

Primària (1r a 6è)

EL MÓN DELS CONTES
DE LA CAPSA MÀGICA

Infantil (P3 a P5)

Per als més petits preparem un Centre d´Interès basat en els contes i
l’educació emocional.
Al Casal tenim una Capsa Màgica on cada dia trobarem un conte,
per art de màgia.
Mitjançant el conte i els seus personatges, treballarem al llarg del
dia diferents tallers i tipus d´activitats lúdiques i de lleure: jocs
d´expressió i creixement personal, danses, cançons, manualitats,
representacions, cuina, natura, murals i ambientacions, disfresses,
maquillatges…

UN ESTIU DE CINE

Primària (1r a 6è)

Aquest estiu vine a gaudir de la màgia del cinema.
Diferents activitats ens ajudaran a conèixer el món que envolta el
cinema, la seva història i el seu procés de creació.
Agafarem la càmera i a filmar!! Rodarem una pel.lÍcula!!
Compartirem un estiu ple de jocs, gimcanes, sortides, piscina i
tallers de cinema per descobrir el món de la producció
cinematogràfica.
Si voleu descobrir el fascinant món del cinema i la imatge de
manera lúdica i divertida, aquest és el vostre espai!
Comptarem amb professionals que ens ensenyaran tots els secrets.
Combinarem el setè art amb totes les altres arts plàstiques i
escèniques:
• Cantarem i farem música.
• Ballarem i farem coreografies de cine.
• Pintarem i muntarem decorats, dissenyarem, crearem i
imaginarem.
• Dramatitzarem i muntarem a escena.

DATES
Juny – juliol - setembre (torns setmanals)
1r torn 26 al 30 de juny
2n torn 3 al 7 de juliol
3r torn 10 al 14 de juliol

4t torn 17 al 21 de juliol
5è torn 24 al 28 de juliol
6è torn 4 al 8 de setembre

HORARIS/PREUS
Temps

Horari

Preu torn

Matí
Matí i migdia (amb menjador)
Matí i tarda (sense menjador)
Dia complert (amb menjador)

9 a 13 h.
9 a 15 h.
9 a 13/15 a 17 h.
9 a 17 h.

64 €
112 €
83 €
128 €

5% descompte als segons germans si es fa la inscripció dintre el termini.

MENJADOR
• Servei de càtering propi.
• Menús i dietes especials.
• Menús dies puntuals (avís i pagament a les 9 del matí):
Fins les 15 h..............................................10 €
Fins les 17 h..............................................13 €

SERVEI D’ACOLLIDA
De 7:30 a 9 del matí.
• 1:30 h...............................................................15 €/torn
• 1 h....................................................................12 €/torn
• ½ h...................................................................8 €/torn
• Dies esporàdics................................................3 €/dia
Tardes de 15 a 17 h........................................................4 €/dia

