CASALET DEL 12 al 28 DE SETEMBRE
2018
El Casalet és una activitat diària pensada amb la finalitat de poder complementar
l’horari escolar fins a l’inici de les activitats extraescolars del mes de setembre i a
més per ajudar a les famílies en la seva conciliació familiar i laboral. Aquest servei
està destinat a tots/es els infants de l’Escola.

Centre d’Interès

El període d’inscripció és fins el dia 5 de setembre a través de la web
www.einacooperativa.coop

L’OT L’AVENTURER
L’Ot viu al poble de Pedrarisses i el que més l’agrada del molt és llegir i escoltar les
històries de l’avi del Roger, el seu amic.
L’avi Tonet va ser mariner i moltes vegades ha estat a països i continents molt
llunyans. Des d’Amèrica fins a Oceania anirem descobrint les meravelles que
existeixen al món, coneixerem els trets més característics d’aquests continents i
ens aproparem a la seva cultura, música, vestits típics, cuina etc... Vols venir a fer
una petita volta al món amb nosaltres?

Horaris i preus

Programació

Inscripció

Dies
Tot el Casalet
11 ó 12 dies
9 ó 10 dies
7 ó 8 dies
5 ó 6 dies
2 ó 4 dies
Esporàdic

16:30h a 18h
40,50€
39,00€
33,00€
28,00 €
25,50 €
18,00 €
10,00 €

Condicions
 El cobrament es far{ una setmana abans d’iniciar el Casalet.
 Les
baixes
s’hauran
d’informar
per
escrit
al
correu:
activitats@einacooperativa.coop. Un cop fet el cobrament només donaran
dret a la devolució del 50% de la quota.
 No es retornaran diners per absència puntual els dies d'activitat.
 Les absències prolongades, els canvis o les anul·lacions dels dies d'activitat
s’haur{ de fer amb una setmana d'antelació.
 Es farà un descompte del 5% als segons germans/es i successius/ves.

Setmana 1: Africa, Ufss, en aquest continent l’avi es va trobar la tribu de persones
més altes del món... Sabeu si tenen un equip de bàsquet? També va aprendre a
cuinar amb estris de fang... Vols fer una volta per africar i ballar amb nosaltres??
Setmana 2: Amèrica... Els indis porten plomes al cap? I els vaquers van sempre a
cavall? Segons l’avi mariner en aquest continent la natura i els animals són
espectaculars... Vols saber quina és la ciutat que no dorm mai? O les cascades més
grans del món?... Amèrica ens espera, muntar al teu cavall imaginari i comença
l’excursió...


Setmana 3: Europa, Us sona aquest continent? Sabeu d’alguns països que el
formen? Coneixeu la torre-Eiffel o la torre de pisa? I les pizzes d’on son? Saps
parlar anglès o francès, l’avi mariner si que sap i ens ensenyar{ algunes paraules
que ens ajudaran a viatjar per aquests països que estan molt a prop de
nosaltres...Vols que fem un inter-rail amb parada a París, Roma, Londres...

Per més informació
Eina Cooperativa - C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa
activitats@einacooperativa.coop
www.einacooperativa.coop
Tel. 93 736 47 22 de 10h a 14h i de 16h a 19h

