Escola Tàber
Carrer dels Esports, 9,
08017 Barcelona
Inscripció per setmanes
Casal d’Estiu del 27/06 al
29/07

Casal
De 9 a 13 h
De 9 a 15 h (amb dinar)
De 9 a 16.30 h (amb dinar)
Acollida
De 8 a 9 h
Beques Ajuntament de Barcelona
Període per sol·licitar ajuts econòmics a
l'Ajuntament de Barcelona:
del 23/04/22 al 23/05/2022
Cal fer-ho a través de:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajutsa-les-families

Tel. 686024417
sgonzalez@fundesplai.org

IMPRESCINDIBLE DISPOSAR DEL
NÚMERO IDALU (identificador de
l'alumne/a). Es pot consultar a l'escola o
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tr
amits-temes/identificador-alumne

www.fundesplai.org

Escola Tàber

2022

Del 27/06 al 29/07

Casal de
9 a 13 h

Casal de
9 a 15 h

Casal de
9 a 16.30 h

Acollida
8a9h

PREU setmana
Casal Tàber

66,5 €

117,5 €

133 €

15 €

El Casal d’estiu estarà ple d’experiències
educatives, vivències i vincles per a que els
nostres infants gaudeixin i s’ho passin d’allò
més bé.
Un casal per compartir:
✓
Activitats vinculades a la gestió
emocional
✓
Vinculades a l’eix d’animació, amb
missions i reptes setmanals.
✓
Activitats de coneixement de l’entorn i a
la natura
✓
Projectes Aprenentatge- Servei
✓
Activitats de coneixement del propi grup
i cuidant l’infant com a ésser individual.
✓
Promovent la companyonia, la
cooperació i la solidaritat
✓
Compartir experiències entre grans i
petits.
✓
Activitat física i d’expressió corporal.

1 estiu x transformar el planeta
A través dels quatre elements de la matèria:
AIGUA, TERRA, FOC i AIRE, descobrirem els
reptes que tenim per transformar el
nostre planeta i aconseguir que les persones
puguem viure en equilibri amb altres formes
de vida sota un desenvolupament sostenible.
Gaudir de l'estiu, jugar, riure, compartir,
observar, pensar, crear i sentir... per
transformar el planeta.

INSCRIPCIONS
Podeu formalitzar la inscripció a través de la
web:

http://estiu.fundesplai.org
REUNIÓ ONLINE DE FAMÍLIES
7 d’abril a les 19 h

https://us06web.zoom.us/j/8977721805
6?pwd=dEdMQnpFNUQ1Q1pTbkgreElW
M0xCUT09

