DEL 27 DE JUNY AL 29 DE

E S C O L A

JULIOL

A R G E N T O N A

CASAL
ARTÍSTIC

G R A N S S O M N I S D E
P E T I T S A R T I S T E S

dibuix i pintura
manualitats
teatre
música i dansa
cuina
art floral
Organitza

Gestiona

esports
piscina
jocs d'aigua
sortides
nit a l'escola!

Amb el suport de

Al Casal Artístic d'Argentona farem un viatge pels sentits i descobrirem
que hi ha art en tot allò que ens envolta.
Cada dia treballarem una disciplina artística, i acompanyarem a tots els
nens i nenes a desenvolupar la seva creativitat i imaginació i el seus
somnis.
Ens hi acompanyeu?

QUÈ FAREM?
Realitzarem tallers lligats a diferents disciplines artístiques:
• Explorarem el món del dibuix i la pintura: tallers de pintura sobre
diferents materials i amb diferents tècniques.
• Farem tallers de modelatge amb pasta de modelar, fang i paper maixé i
ho combinarem amb altres materials (cartró, fusta, roba...) per crear
objectes i figures d’allò més originals.
• Explorarem el món de la música.
• Ens iniciarem al món de l'art floral i art natura.
• Farem un tastet de les diferents modalitats de la dansa.
• Descobrirem sabors a través de tallers gastronòmics.
• Descobrirem olors amb els tallers de perfums.
I escriurem el conte del Casal, un relat del que anem vivint dia a dia, i
l’il·lustrarem.
A més a més, farem moltes activitats d’aigua per refrescar-nos de la calor
de l’estiu: xeringades, jocs d’aigua i ruixades. Anirem a la piscina un dia per
setmana i farem petites sortides per l'entorn de la Vila.
Farem jocs de sempre: xarranca, cordes, jocs d’equip, gimcanes i
circuits…
I passarem una nit a l’escola!
(Les activitats de piscina i nit a l'escola estan supeditades a les normes de
l'Ajuntament de la Vila).

HORARIS I PREUS (per setmana)
ACOLLIDA MATINAL (de 8h a 9h) 15 euros
Espai per esmorzar en un ambient tranquil. Escoltarem música, jugarem, llegirem i
dibuixarem.
CASAL DE MATÍ (de 9h a 13h) 60 euros
És l'eix central del CASAL on es desenvolupen els principals tallers artístics, les sortides
a la piscina i altres activitats d'esbarjo.
SERVEI DE MENJADOR (de 13h a 15h) 40 euros
Espai per dinar amb tranquil·litat i relaxar-nos, amb activitats de relaxació, lectura, jocs
de taula…
CASAL DE TARDA (de 15h a 17h) 20 euros
Farem activitats relacionades amb l'educació emocional, la cooperació, cinema, i jocs i
activitats esportives, tot respectant el ritme de cada nen i nena.
1 SETMANA

2 SETMANES

3 SETMANES

4 SETMANES

5 SETMANES

Matins
de 9 a13 h

60€

120€

172€

225€

270€

Germans

54€

108€

162€

216€

270€

Matins i Tardes (sense
menjador)
de 9 a 13 i de 15 a 17h

80€

160€

228€

298€

360€

Germans

72€

144€

216€

288€

360€

Acollida
de 8 a 9 h

15€

30€

45€

60€

75€

Menjador
de 13 a 15h

40€

80€

120€

160€

200€

Descomptes aplicables sobre preu Casal Matins i Casal Matins i Tardes.
preu per germans: 10 %
preu per 3 setmanes: 5 % (*)
preu per 4 setmanes: 7 % (*)
preu per 5 setmanes: 10 % (*)
(*) descomptes no acumulables

A les tarifes indicades manca aplicar un descompte fruit de l'acord entre la Xarxa
d'Ampas d'Argentona i l'Ajuntament d'Argentona.

INSCRIPCIONS
Es poden inscriure tots els nens i nenes que estiguin cursant de p3 a 6è de primària.
Places limitades en funció dels espais disponibles.
Inscripcions per estricte ordre de sol·licitud.
Cal fer la preinscripció abans del dia 22 de maig.
1.- Ompliu el formulari d'inscripció accedint a:
Preinscripció Casal Artístic "Grans Somnis de Petits Artistes"
2.- Feu una transferència bancària o un ingrés de 50€ al compte bancari de la Xarxa d'AMPAs
d'Argentona:
ES02 2100 0354 1302 0037 9160
Per poder optar al descompte de la Xarxa cal fer la preinscripció i el pagament abans del
dia 22 de maig.
A partir del dia 23 de maig i fins el 12 de juny La Xarxa informarà de l'import a descomptar.
Caldrà llavors fer el pagament restant i acabar de remetre la informació necessària com ara
targeta sanitària, llibre de vacunació i resta d'autoritzacions.
A partir del 13 de juny us podeu inscriure sempre que hi hagin places lliures.

Descompte Xarxa d'Ampas i Ajuntament d'Argentona
A les tarifes indicades cal aplicar un descompte fruit de l'acord entre la Xarxa d'Ampas d'Argentona i
l'Ajuntament d'Argentona.
El percentatge del descompte es definirà un cop finalitzi el periode de preinscripció i s'aplicarà en el
pagament restant.
Us informarem de l'import restant tan aviat se sàpiga.
Aquest descompte no s'aplicarà al preu d'acollides i no es pot garantir que s'apliqui a les inscripcions
posteriors al 23 de maig.

CRITERIS DEVOLUCIONS
Fins el 12 de juny, per raó justificada, es retornarà el 90% de l'import abonat; sense justificar, es
retornarà el 50% de l'import abonat.
Entre el 13 i el 19 de juny, per raó justificada, es retornarà el 50% de l'import abonat; sense
justificar, es retornarà el 25% de l'import abonat.
A partir del 20 de juny, per raó justificada, es retornarà el 40% de l'import abonat; sense
justificar, no es retornarà cap import.
Per raons justificades, amb documentació que ho justifiqui, entenem:
Malaltia o lesió física que impideixi al/la participant la pràctica de les activitats del Casal.
La mare/pare/tutor legal es queda en situació d'atur laboral després de formalitzar la
inscripció.
En cas de confinament del/de la participant en el domicili per donar positiu Covid19, de forma
excepcional es retornarà el 75% dels dies no gaudits.

Reunions Informatives (telemàtiques):
Reunió General:
dijous 12 de maig a les 18.00 h.
Cliqueu aquí per connectar-vos al meet

Reunió amb les famílies inscrites:
dijous 16 de juny a les 18.00 h.

Per qualsevol
dubte o aclariment:
Ens podeu enviar un whatsapp al
609303093 (càrol) o 635273613 (mar)
o enviar un correu electrònic
a casals@botserveis.com
www.botserveis.com
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