CASAL D’ESTIU 2019

Horaris, modalitats i preus
Modalitat

Horari

Preu setmanal

Servei d’acollida de matí

8-9h

12 €

M (Matí)

9-13h

30 €

D (Dinar)

13-15h

35 €

T (Tarda)

15-16.30h

15 €

MDT (Matí, Dinar i tarda)

9-16.30h

80 €

Reunió informativa del casal
Dijous 9 de maig // 17:00 h // Ca l’Arturo
C/ Ignasi Mas Morell, 9 08395 Sant Pol de Mar

Inscripcions ON LINE a partir del 27 d’abril
www.peretarres.org/estiu/casals

Descomptes (Acumulable fins al 15%)
 5 % de descompte per inscriure 3 setmanes o més.
 5 % de descompte a partir del 2n germà.
 5 % de descompte a famílies monoparentals.

Modalitat de pagament
 Targeta de crèdit.
 Possibilitat de pagament en dos terminis: Del 27 d’Abril al 24 de Maig.
(A partir del 25 de Maig només es podrà fer en un únic pagament).
Places limitades per ordre d’inscripció.

93 366 86 06

casals@peretarres.org

Casal Municipal Sant Pol de Mar
Del 25 de Juny al 26 de Juliol i del 2 al 6 de Setembre

Centre d’Interès

Programació setmanal
SETMANA TIPUS AL CASAL 2019
DILLUNS

Què comenci l’espectacle!
Amb aquest crit comença el dia a dia de l’Arlet, la
presentadora del circ. Ella i els seus companys es preparen
cada setmana per mostrar la màgia del circ a tots els pobles
on els porta la caravana. Però un bon dia, es preparen per
començar una nova actuació i s’adonen que no recorden de
com fer-lo. No saben què ha passat! Però no recorden RES!!
Comença el pànic entre tots els artistes fins que s’assabenten
que a cada poble on van, hi ha un grup d’infants preparats
per ajudar-los a recordar i a tornar a fer d’ells, uns autèntics
artistes.

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

8.00-9.00 h

Acollida matinal: racons d’activitats

9.00-9.30 h

Bon dia

DIVENDRES

9.30-10.30 h

Arribada del
personatge

10.30-11.00 h

Esbarjo

11.00-12.30 h

Decorem el
casal

12.30-13.00 h

Dic la meva!

13.00-14.00 h

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

14.00-15.00 h

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

15.00-16.30 h

Jocs
autogestionats

Dinàmiques
de grup

Jocs
autogestionats

Dinàmiques de
grup

GIMCANA
D’AIGUA

GIMCANA

Activitat Centre
d’interès

Esbarjo

Esbarjo

Activitat Centre
d’interès

JOCS D’AIGUA

Dic la meva!

Proposta de planificació

Nit del Casal

Voleu ajudar a l’Arlet i als seus companys a recordar i a crear
un gran espectacle?

Divendres 12 de juliol

Sortides
Sortida al CIRC RALUY en autocar.
Sortida al GNOMOPARK en autocar.
Sortida al SORRALL en autocar.
Sortida al PARC MALGRAT en autocar.

EXCURSIÓ

Dic la meva!

