
   Un estiu per a tothom 

Sessió informativa presencial: dimarts dia 2 de maig a les 17:30h a la 

sala d’actes. 

Les inscripcions es realitzaran presencialment el dilluns dia 22 i el 

dimarts dia 23 de maig de 17 a 19h a la biblioteca del col·legi. A partir 

del dia 24 es podran realitzar entrant a la pàgina web del col·legi, des-

carregant-se el full d’inscripció i un cop omplert i signat enviant-lo a:  

sergi@diveresport.es 

En el moment de la inscripció cal adjuntar o portar fotocopiat el car-

net de vacunes i la targeta sanitària del nen o nena. 

• Servei d’acollida de 8 a 9h (GRATUÏT) 

• Tiquet de menjador puntual: 12€ (inclou de 13 a 15h) 

• Tiquet de menjador i tarda puntual: 15€ (inclou de 13 a 17h) 

• Tiquet de tarda puntual: 5€ (inclou de 15 a 17 h) 

També farem un “casalet” de 15 a 17h del 14 al 22 de juny (7 dies) 

coincidint amb la jornada intensiva del col·legi. Les famílies interessa-

des hauran d’enviar un correu de sol·licitud a: sergi@diveresport.es 

indicant el nom i cognoms del nen o nena, el curs i la classe. Preu: 45€ 
 

Per a qualsevol dubte o aclariment ens podeu enviar un e-mail a       

sergi@diveresport.es o podeu trucar al telèfon 93.451.99.95 de 9 a 13 

i de 15 a 17h (de dilluns a divendres) 

TORNS EDATS PLACES PREUS PER TORN 

 1. Del 26 al 30 de juny De 3 a 12 anys 100 

  70€ (de 9 a 13h) 

120€ (de 9 a 15h)   

135€ (de 9 a 17h) 

2. Del 3 al 7 de juliol De 3 a 12 anys 100 

3. Del 10 al 14 de juliol De 3 a 12 anys 100 

 4. Del 17 al 21 de juliol De 3 a 12 anys 100 

 5. Del 24 al 28 de juliol De 3 a 12 anys 100 

CASAL D’ESTIU 

2023 

LA VOLTA AL MÓN “Around the World” 

www.gabrielistas.org 



Una proposta de lleure educatiu per gaudir de les vacances esco-
lars en un espai proper i conegut. 

Un espai de diversió i aprenentatge on poden participar tots els 
infants de 3 a 12 anys. 

Els nens i nenes realitzaran activitats amb continguts de caire pe-
dagògic, lúdic-esportiu i cultural.  

El casal d’estiu... al nostre col·legi! 

El centre d’interès... el fil conductor que ens guiarà aquest any 

serà LA VOLTA AL MÓN “Around the World”, on els nens i ne-

nes aprendran l´anglès de forma lúdica, fent diferents jocs i acti-

vitats dirigides i realitzant un viatge imaginari per tot el món. 

 Activitats 
 
 

• Viatgem per tot el món 
• Taller de contes  (infantil) 
• Activitats dirigides en anglès 

• Esports 
• Jocs tradicionals 

• Activitats “sobre rodes” 
• Tallers d’expressió 

• Tallers de manualitats 
• Jocs de pistes, jocs de taula, jocs d’aigua 

• Gimcanes…  

 
    I tots els dimecres... la festa dels inflables ó 

una sortida exterior!! 


