
CASAL D’ESTIU
PLUJA D’IDEES

A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ

LA VEÏNA DEL 6È

DEL 28 DE JUNY AL 31 DE JULIOL

DEL 30 D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE

ESCOLA LA IMMACULADA

MATÍ: 9 - 13 H

DINAR: 13 - 15 H

TARDA: 15 - 17 H

De p3 a 2n d’eso

TALLERS

EXCURSIONS

PISCINA

ARTS

ACTIVITATS

JOCS

Creiem que l’educació en el lleure és indispensable pel
desenvolupament vital de tots els infants, sent rellevant per la
millora i aprofundiment de les seves relacions socials,
l’autoconeixement, la consciència comunitària i l’obtenció de
recursos per a l’autonomia personal.

És des d’aquesta convicció que apostem per un casal d’estiu de
qualitat pedagògica que acompanyi l’infant en aquest procés.
Creiem que això es fa evident en tot allò que envolta el projecte
a nivell organitzatiu i econòmic, ja que eduquem uns infants que
creixeran, es faran adults i formaran part d’aquesta societat. Per
tot això, pensem que és important que actuïn responsablement
vers la comunitat a la qual viuen.

Volem donar suport als diferents agents locals (servei de
menjador, artistes locals, comerços del poble...) perquè participin
en el projecte i, així, cooperar per no mirar només pels interessos
personals i poder enfortir els comunitaris.

@LAVEÏNADEL6E

LA VEÏNA DEL 6È

LAVEINADEL6e@GMAIL.COM

WWW.LAVEINADEL65.CAT

639 41 17 13

ÈTICA DEL PROJECTE



QUOTES

* La quota de tot el dia no inclou les permanències.
** El preu de quedar-se a dinar un sol dia és de 7 euros. I en cas que
l’infant porti el seu dinar és de 2 euros.
Només s’oferirà les PERMANÈNCIES en cas que tinguem un mínim
d’infants inscrits.

Les famílies que tinguin més d’un fill inscrit al Casal,
tindran un 10% de descompte a partir del 2n germà

CENTRE D’INTERÈS

QUÈ FAREM?

T’has trobat mai davant un full o un quadre en blanc buscant
aquella idea que et farà crear una gran obra d’art? L’Arlet i en Pol,
dos germans artistes que s’han quedat ben encallats davant del
blanc de la tela, ens acompanyaran, aquest estiu, en una aventura
que ens durà pels camins més inesperats i misteriosos de la
inspiració. Durant el viatge, a més, molts altres personatges aniran
poblant el camí i així aprendrem de tot allò que ens ajuda o ens fa
por a l’hora de fer art. Així, mica en mica, el nostre quadre en blanc
s’omplirà d’experiències i de colors ben vius. I és que... És la
inspiració d’un únic color?

› El casal està centrat en el món de les arts i realitzarem

diferents activitats on tindran un pes important la música, el
teatre, les arts plàstiques, l’escriptura i l’expressió corporal.

› Gaudirem de diversos tallers dirigits per artistes locals.

› Durem a terme activitats a l’aire lliure, jocs d’aigua,

gimcames i excursions, aprofitant els diferents recursos i
espais del poble com la piscina, la biblioteca, els museus,
els parcs públics, la muntanya, etc.

› Generarem espais de reflexió i treballarem els hàbits
d’higiene en el quotidà.

› Al menjador, reforçarem l’autonomia de l’infant i el guiarem

en els hàbits saludables. Serà un espai inclusiu on es
respectaran totes les al·lèrgies, intoleràncies i opcions
alimentàries.

PERMANÈNCIES

TOT EL DIA

MATÍ I DINAR

MATÍ I TARDA

MATÍ

1 SETMANA

62 € 172 € 218 € 260 €120 €

89 € 244 € 311 € 370 €170 €

98 € 271 € 344 € 410 €189 €

125 € 343 € 437 € 520 €239 €

20 € 56 € 71 € 85 €39 €

2 SETMANES 3 SETMANES 4 SETMANES 5 SETMANES

INSCRIPCIONS
Per a formalitzar la inscripció:

1. Empleneu el Google Formsd’inscripció (que trobareu al nostre
web).

2. Realitzeu el pagament* al nostre compte bancari:
ES94 1491 0001 2330 0012 7223 [TRIODOS BANK] -
Titular: La veïna del 6è.
Concepte: el nom de l’infant i el curs finalitzat.

* El pagament s’ha d’efectuar abans del 18 de juny, pot ser
de la totalitat de l’import de la inscripció o del 50% d’aquest.
** Si es fa la inscripció abans del 4 de juny, s’aplicarà
un 5% de descompte.
*** Si es decideix fer l’import fraccionat, el segon pagament s’ha
de realitzar abans del 10 de juliol.


