
Aquest estiu és especial. Amb
l'arribada del Casal de l'escola,
viatjarem a diferents èpoques
històriques amb la nostra Nau
espacial: Paleolític, Edat Mitjana o
antic Egipte. Tot sempre des de la
vessant més lúdica i divertida
possible. Aquest any, un viatge segur,
més necessari que mai.

Centre d'interès
CASAL D'ESTIU 2021
Creixen Terrassa
"LA NAU ESPACIAL DEL TEMPS"



"Chime believes not
just in excellence,
but in kindness."

LAVELLE ALBERNAZ

Chime Primary School's Founder

CASAL ESTIU 2021
Comencem amb molta il·lusió el casal d’estiu. Un espai on
els infants podran gaudir d’un munt de jocs, esports,
excursions, tallers, activitats d’aventura, escape room’s,
remullar-se a la piscina, la màgica nit del casal, i moltes
més activitats. Un ambient familiar, personalitzat,
acollidor, on els nens i nenes se senten com a casa i
formen uns vincles, vivències i amistats d’allò més
especials. Aquest any, com a novetat gaudirem d’un Casal
bilingüe, on practicarem l’anglès mentre ens divertim,
gaudim d’hàbits saludables, activitat física i vida sana.

PROGRAMA PRIMÀRIA I ESO

PROGRAMA INFANTIL



MESURES DE PREVENCIÓ

Amb la mateixa efectivitat que durant el curs escolar,
el Casal es realitzarà seguint tots els protocols i
mesures de control, higiene i protecció indicades pel
PROCICAT.

RESPONSABLE DE PREVENCIÓ

Establirem grups estables de convivència reduïts amb
el seu monitor/a referent durant tota la durada del
Casal d'estiu.

GRUPS ESTABLES

Es realitzaran les activitats sempre garantint la
seguretat dels infants. Les característiques de les
activitats es poden veure alterades a causa de la
situació. En aquest cas disposem d'activitats
alternatives organitzades per garantir un Casal el més
segur possible.

ACTIVITATS SEGURES

Servei acollida (8:00 a 9:00): GRATUÏT.
Setmana matí (9:00 a 14:00): 98€ (sortides incloses).
Setmana matí + tarda (9:00 a 16:30): 125€ (sortides i
dinar inclosos).
L'opció Casal sencer (les 4 setmanes) té un 5% de
descompte.
Servei menjador puntual: 8€ (es podrà fer ús de la
tarda fins a les 16:30).

*Amb la inscripció, caldrà fer un pagament a compte
de 75€ i la resta es pagarà amb domiciliació bancària
del 10 al 15 de juliol.

REUNIÓ INFORMATIVA
Reunió informativa virtual. 12 de maig a les 18.00 al
següent enllaç: 
https://meet.google.com/smn-tigi-eak

12 MAIG
Reunió 

informativa

casal@creixenterrassa.cat
683.305.646

https://terrassa.creixen.coop/
 

PREUS

https://meet.google.com/smn-tigi-eak

