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Robòtica
Experiments
Invents i manualitats
Jocs a l'aire lliure
Creació de videojocs
... i molt més!

12 places per setmana
(subjecte a canvis segons
indicacions sanitàries)

5 - 14 anys
De 9:00 a 13:00h

STIU 2021
CASAL D'E
CIÓ
PROGRAMA
Algú ha dit que aquest estiu no es podrà viatjar lluny?
Ni pensar-ho!
Al Centre Kepler estem preparant les
millors expedicions arreu del món.
Preferiu un destí amb fred? Amb animals salvatges?
Potser sou més de runes històriques? O de gastronomia exòtica?
Aquest estiu, viatjarem al món sencer!

1

OCEANIA
28 DE JUNY - 2 DE JULIOL

ÀFRICA
5 - 9 DE JULIOL

3

AMÈRICA DEL NORD
12 - 16 DE JULIOL

ÀSIA
19 - 23 DE JULIOL
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2EUROPA
0 - 24/7
26 - 30 DE JULIOL

ANTÀRTIDA
30 D'AGOST - 3 DE SETEMBRE
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AMÈRICA DEL SUD
6 - 10 DE3SETEMBRE
1/8 - 4/9
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2021
CASAL D'ESTIU
INFORMACIÓ

Edat: De 5 a 14 anys
(als tallers específics es faran diversos grups segons edat i nivell)
Places: 12 places/setmana
Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00
(acollida 8:00-9:00 i 13:00-14:00, sol·licitant-ho al Full d’Inscripció)
Import: 150€ / setmana
(10% de descompte (135€) si heu fet extraescolars al CK el curs 2020-21 o si
s'inscriu més d'un germà a la mateixa setmana de Casal)
Inscripció: info@centrekepler.c om
Per fer la inscripció, caldrà enviar completat el Full d’Inscripció del Casal d’Estiu
2021. La plaça queda reservada amb el pagament, a través de:
Transferència bancària: Nº de compte ES36 3140-0001-90-0011 130900,
indicant el concepte «Casal d’Estiu + nom + setmana/es d’inscripció».
Rebut domiciliat: indicant nº de compte i DNI al Full d’Inscripció
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INFORMACIONS IMPORTANTS!
Totes les setmanes inclouen Robòtica i Creació de Videojocs, adaptats a la
temàtica de cada setmana i a cada edat i nivell.
Els dimecres (dia de sortida) caldrà arribar amb la màxima puntualitat. Els
trajectes es faran caminant i anirem a destinacions properes ja que la
recomanació sanitària és de no agafar el transport públic.
Els participants del Casal no han de dur cap material específic a les activitats.
Sí que caldrà dur cada dia esmorzar, gorra i crema solar.
S'entregarà una samarreta del Casal el dia de la sortida, que els participants
hauran de dur a la sortida setmanal.

TIU 2021
CASAL D'ES
ESPECIAL
INFORMACIÓ

Com l'any passat, hi ha encara força incertesa sobre les indicacions oficials
que regularan el lleure durant els mesos d'estiu. Per tant, encara no sabem
segur si el Casal es podrà dur a terme ni en quines condicions.
Us confirmem que en qualsevol cas seguirem les directrius que es donin tant
des de Sanitat com des d'Educació per adaptar el Casal d'Estiu.
Totes les activitats es duran a terme amb les màximes garanties sanitàries,
seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i en condicions d'higiene i
seguretat.
Algunes de les mesures que tindrem en compte en la organització d'aquest
casal són:
La limitació del nombre de nens segons l'espai disponible.
La limitació de la interacció dels participants, fent que hi hagi grups reduïts
i estables per a totes les activitats amb un mateix monitor.
L'obligació d'espaiar l'arribada i recollida dels nens i nenes per tal de
prendre mesures higièniques i de control de la temperatura a primera hora
així com evitar aglomeracions.
L'obligació de ventilar i desinfectar totes les sales i materials un
determinat nombre de vegades al dia.
L'obligació de rentar-se les mans diverses vegades durant el dia.
La informació explicada en aquest document és subjecte a canvis segons les
indicacions de les autoritats sanitàries.
En cas que la setmana a què estigueu apuntats no es pugui fer, us ho
comunicaríem al més aviat possible i us retornaríem l'import íntegre de la
matrícula.
De la mateixa manera, us retornaríem tot l'import si s'hagués de limitar el
nombre de places ofertes i us quedéssiu sense. La prioritat serà establerta en
base a l'ordre d'inscripció però pot ser modificada en cas que s'estableixin
mesures de preferència per part del govern.
En resum, volem compartir amb vosaltres que el nostre compromís és informarnos i adaptar-nos a les condicions que s'estableixin, posant sempre per
davant de tot la seguretat dels nens, nenes, monitors i famílies.
Si teniu qualsevol dubte sobre les mesures de seguretat, quedem a la vostra
disposició!

