Casal Estiu 2022 Moderato
Tema Ioga i Llengües
Una altra vegada, l'escola Moderato organitza un Summer Camp per a nens de 2 a 8 anys a
l'agradable entorn de les seves instal·lacions. Aquest any, amb la presència de Vicky,
professora de ioga a Moderato des de fa dos anys, el nostre Casal se centrarà en el ioga i el
moviment lliure. Per descomptat, els idiomes segueixen sent fonamentals amb moments de
lectura, cançons infantils, jocs de taula, tallers de cuina que fomenten el vocabulari
espanyol, en francès i també en anglès. Es poden oferir altres activitats físiques i esportives
als nens grans: jocs en grup, curses, sortides al parc, etc. Després del dinar i del temps de
tranquil·litat del migdia (o de la migdiada per als qui la prenen), les tardes estan jalonades de
jocs d'aigua al pati o d'activitats artístiques endins lluny de la calor exterior.
Horari: de 9.00 a 16.00 hores (arribada entre les 9.00 i les 9.30 hores, sortida entre les 15.30
i les 16.00 hores)
Dia típic :
9h30 : per començar el dia els nens es reuneixen per cantar o sigui al grup de parla francesa
o el de parla espanyola, i trien la seva activitat del matí (té elecció entre 2 activitats cada
matí)
10h-11h45 : Activitats matinals: ioga, psicomotricitat, jocs en grup, sortides al parc... A mig
matí s'ofereix un breu descans per prendre un snack de fruita.
11h45-12h15 : Jocs de taula, pintar, trencaclosques.
12h15 : dinar
13h15-13h45: lectura i debat en francès o lectura i debat en espanyol (temps de migdiada
per als que ho necessitin)
13h45-14h30 : Jocs de taula, pintar, trencaclosques.
14h30-15h30 : Jocs d'aigua al pati/activitat artística
Dates: 27 de juny fins al 29 de juliol
Preu:
Preu per setmana : 179 € incloent el menjar
Preu per a tot el Casal (5 setmanes): 830 € incloent el menjar)
- 10% per al segon nen
Edat : de 2 anys fins a 8 anys

FORMULARI DE PRÉ-MATRICULA
Jo baix signant, ………………………………………………………………………………………pare –
mare del nen-nena………………………………………………………amb edat de ……………………decideixo
matricular el meu fill-filla al casal de l'escola Moderato Montessori.
Idiomes parlades pel nen :…………………………………………………………………
Adreça :……………………………………………………………………………………………………………
A la setmana :
del 27 de juny al 1 juliol (*no cal inscripció per als nens de l'escola Moderato)
del 4 fins al 8 de juliol
de l'11 fins al 15 de juliol
del 18 fins al 22 de juliol
del 25 fins al 29 de juliol
Un cop rebuda la confirmació per part de Moderato, em comprometo a pagar el 50%
immediatament a l'aplicació Vivetix a través de l'enllaç que se m'enviarà i pagar la resta com
a màxim 15 dies abans de l'inici del Casal.
En cas de cancel·lació:
- Prenc nota que només se'm reemborsarà el 25% de l'import pagat si aquesta cancel·lació es
produeix almenys 28 dies abans del primer dia d'inscripció del meu fill.
- Prenc nota que perdré el 50% pagat si aquesta cancel·lació es produeix després de 28 dies
abans de l'inici del curs.
DATA:
SIGNATURA :

