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PER A INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
CEM Vallirana
C.Pau Casals/n | Vallirana
93 683 48 55 | www.cemvallirana.cat

un estiu
de
pel·
l
ícula!
del 25 de juny al 2 d’agost
cemvallirana

El CEM Vallirana proposa a les famílies un casal divertit, econòmic i educatiu per a aquest
estiu.
El casal d’estiu, que es farà del 25 de juny al 2 d’agost de 2019, és una alternativa pedagògica molt interessant per al temps de vacances dels infants. Durant aquests dies de casal,
els infants tindran l’oportunitat de divertir-se i aprendre amb tot un seguit d’activitats
esportives, lúdiques i recreatives molt completes i pensades especialment perquè tots
els infants tinguin molt bon record del seu pas pel casal d’estiu.
Els jocs, els tallers, les excursions i les activitats extraordinàries són algunes de les propostes. Us convidem a viure-les i a gaudir-ne. Desitgem que us animeu a participar-hi i que
pugueu gaudir de tot el que us hem preparat.

PIRATES

EDATS:
Per a nens i nenes que hagin cursat P5, 1r, 2n , 3r i 4t de primària aquest curs 2018-2019.

La màgia serà la protagonista del segon torn. La saga de
Harry Potter serà el ﬁl conductor durant tota la setmana. Ens convertirem
en grans mags i ens traslladarem a Hogwarts. Esteu preparats?

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Fotocòpia del llibre de vacunacions del /de la nen/a
- Fotograﬁa del/de la nen/a.
- Fotocòpia del DNI del/de la nen/a o llibre de família.
- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la tutor/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/a.
- Núm. Compte en cas de fer pagament fraccionat

Setmana del 25 al 28 de juny
Durant aquesta setmana les pel·lícules de referència seran
Peter Pan pels més petits i Piratas del Caribe pels més grans.
Gaudirem de moltes aventures i ens convertirem en autèntics pirates

MÀGIA

Setmana de l’1 al 5 de juliol

EL MAR

Setmana del 8 al 12 de juliol

INSCRIPCIÓ
- Entrar al web cemvallirana.cat
- Emplenar el formulari en línia. Un cop emplenat us sortirà un missatge a la mateixa
pàgina on us informarà que la preinscripció s’ha realitzat correctament.
- Passar per la recepció del CEM a formalitzar la inscripció: formalitzar el pagament
(efectiu o targeta) portar tots els documents requerits.
- Es pot fraccionar el pagament en dues parts. Consulteu-ne les condicions a la recepció.
DESCOMPTES:
- per a inscripcions de 5 setmanes de juliol: 10%
- per a tots els germans: 10%
- per a abonats al CEM amb quota infantil o jove: 5%
- intensiu natació sincronitzada: 15% pels participants del Casal d’Estiu del CEM
Només es poden acumular 2 dels descomptes esmentats
Els descomptes no són aplicables al menjador ni a l’acollida

Durant aquesta setmana les pel·lícules de referència seran Buscando
a Nemo pels petits i Aquaman pels més grans. Aquests dies gaudirem de
les marevelles del mar i veurem la importància de la seva conservació.

SUPERHEROIS I SUPERHEROÏNES
Setmana del 15 al 19 de juliol

Los increíbles i Avengers seran les pel·lícules protagonistes
durant aquesta setmana, les activitats trepidants
i sorprenents estan assegurades. T’hi apuntes?

POR

Setmana del 23 al 26 de juliol
Durant aquesta setmana les
pel·lícules de referència seran Hotel Transilvania, pels petits,
i Pesadillas, pels grans. Els Óscars d Hollywood estaran ben presents!

PREUS
Setmana
normal

Dia
puntual

Setmana
de 4 dies

Acollida matí (de 8 a 9h)

15,00€

5,00€

12,00€

Setmana del 29 de juliol al 2 d’agost

Casal al matí (de 9 a 13.30h)

62,00€

-€

50,00€

Lilo-Stich (petits) i Avatar (grans) seran les pel·lícules de referència aquesta
setmana. El casal esdevindrà un gran escenari futurista. No t’ho pots perdre!

Menjador (de 13.30 a 15h)

52,00€

12,00€

42,00€

Acollida tarda (de 15 a 17h)

20,00€

7,00€

16,00€

Acollida i natació (de 15 a 17h)

31,40€

-€

-€

CIÈNCIA-FICCIÓ

ASSEGURANÇA D’INSCRIPCIÓ
Si contracteu l’assegurança, aquesta us dóna dret a la devolució proporcional a l’import
pagat (només setmanes complertes). Preu 12€/socis i 17€/ no socis

