
Casal  
d’Estiu

“La Xancleta” ara també es diu  

“Flip-Flop” 

Del  

25 de juny al 27 de juliol 

i del  

3 al 7 de setembre
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Casal d’estiu 100% en Anglès! 

Pels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è! 

Monitors qualificats en llengua anglesa! 

Fil conductor: Cultura Anglesa!



QUÈ ÉS LA XANCLETA? 
El GEP Vallirana i l’Escola Verge del Roser s’han unit 
per organitzar el casal d’estiu La Xancleta: Una 
opció lúdica i educativa durant les vacances d’estiu 
pels nens i nenes entre 2 i 8 anys (nascuts entre el 
2010 i el 2015, ambdós inclosos) i ara també en 
anglès! pels nens i nenes entre 9 i 12 anys (nascuts 
entre el 2009 i el 2006, ambdós inclosos)

On? 
El casal es realitzarà a: 

l’Escola Verge del Roser 
Plaça Sant Domènec 1 

08759 Vallirana

Quan? 
Tardes del 13 al 22 de juny de 2018. 

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018, 

Del 3 al 7 de setembre de 2018.  
(*en aquestes dates els nens “flip-flop” s’uniran amb la resta de nens)

TIPUS D’ACTIVITAT 
Tipus d’activitats en funció de les necessitats 
educatives de cada grup d’edat:

De 2 a 4 anys: 
   Racons d’aprenentatge  
   Activitats aqüàtiques 

   Excursions 

  De 5 a 8 anys: 
   Activitats de lleure & Esportives 

   Activitats a la piscina 
   Excursions 

De 9 a 12 anys: 
Activitats de lleure & Esportives 

Activitats a la piscina i excursions 
Cultura Anglesa 

PREUS JULIOL

Modalitat Dia 
Puntual

Preu per 
Setmana

Pack 5 
Setmanes

Acollida 5,5 € 16,00 € -

Matí - 55 € 240,00 €

Dinar 8,5 € 35 € -

Ac. Tarda 8,00 € 22,00 € -

Descomptes: 10% el segon fill i 15% el tercer fill

INSCRIPCIONS 
Podreu descarregar-vos tota la documentació 
necessària en el nostre blog a partir del 23/05/18. 

http://laxancleta.wordpress.com

Inscripcions obertes fins el  
18 de juny de 2018 

(casal juliol)

A l’Escola Verge del Roser: 
De dilluns a divendres de 9h a 17:30 

Aconsellem inscriure els nens el mínim d’un parell de setmanes 
consecutives.

*Assegurances incloses 
*Els preus de setembre seran els mateixos a excepció dels “packs” especials

casal.laxancleta@gmail.com 
laxancleta.wordpress.com 

www.facebook.com/LaXancleta 
www.instagram.com/la_xancleta

Trets Característics 
Treure el màxim profit dels recursos disponibles i 
generar sinergies amb els agents de l’entorn. 

Espais NTIC: 
Incorporem les noves tecnologies en les activitats. 

Activitats Intergeneracionals: 
Treballem per l’intercanvi de coneixements i 
experiències entre generacions. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: 
Prenem consciència de les pròpies emocions i les dels 
altres a través d’activitats i contes que ens ajuden a 
coneixer-nos millor i a conèixer els altres.
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