CASALET
DE JORNADA INTENSIVA
ESCOLA LA MAR BELLA
7-22 DE JUNY 2021

CASALET DE JORNADA INTENSIVA
Del 7 al 22 de juny de 2021
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* Jocs tradicionals: activitats lúdiques de caire físic on predomina el moviment i aprendre el funcionament de jocs
tradicionals.
* Racó artístic: activitats per treballar les capacitats artístiques a través de diferents materials (pintar amb
aquarel·les, fer polseres o crear escultures, p.e) i desenvolupar la percepció i sensibilitat artística.
* Música i balls: activitats relacionades amb la música, l’expressió corporal i els instruments. Els infants es podran
expressar per mitjà de la música cantant, creant instruments, fent percussió corporal...
* Teatre: Activitats d’interpretació teatral o jocs simbòlics on predomina l’expressió corporal i la imaginació.
* Dinàmiques esportives activitats de caire esportiu on podran practicar diferents esports col·lectius i conèixer
diferents materials com pilotes, cèrcols, cordes...
* Experiments: Activitats per potenciar la descoberta de materials a través del joc i la investigació. Treballaran per
exemple com fer bombolles, quins líquids suren a l’aigua, fer fang, construir invents amb material reciclat...
*Jocs d’aigua: activitats en gran grup en les quals els i les infants es podran remullar, primer amb jocs dirigits i
després de forma autònoma.


Alguna de les activitats presentades podrà ser variada segons espai i situació meteorològica.

ELS GRUPS DE CONVIVÈNCIA

El mínim per obrir el servei serà de 7 participants a les dues franges horàries per cada grup.
Es respectarà els mateixos grups que a l’escola (nuclis de convivència) .
Cada nucli tindrà la seva educadora de referència. La ràtio serà de 1/10 per infantil i 1/15 per primària.

OPCIONS HORÀRIES I PREUS
Opció 1) de 15:00 a 16.30h  1h30’/dia
Opció 2) de 15:00 a 17.30h  2h30’/dia

57€

*preus per tot el període de casalet

95€

INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES (del 3 al 17 de maig):
https://www.cognitoforms.com/Dinamic2/CasaletDeJornadaIntensiva2021EscolaLaMarBella

PAGAMENT:
Es farà amb targeta bancària de crèdit o dèbit al fer la inscripció. En el moment de fer la inscripció és obligatori fer el
pagament total (100%).

NORMATIVA DEL SERVEI:
Respecte a les inscripcions:
- Els i les participants han d’estar matriculades a l’escola durant aquest curs.
La inscripció l’haurà d’omplir i signar el pare, la mare o el tutor/a legal de l’infant.
En cas que el servei estiguiple al finalitzar el període d’inscripcions, s’iniciarà una llista d’espera amb les famílies
que estiguin interessades en apuntar- se.
Quan el volum d’infants en llista d’espera arribi a un nombre que permeti obrir un nou grup (7) i tenir un monitor/a
més, es donarà cabuda a aquestes infants.
Respecte a pagaments i devolucions:
Si una família es dóna de baixa del servei dins el període d’inscripcions, es farà l’anul·lació de la inscripció de
manera automàtica. Si l’anul·lació és posterior al darrer dia d’inscripció, s’haurà d’acollir als criteris de devolució de
Dinàmic.
Criteris de devolucions:
- Entre el 17 de maig i l’1 de juny: per raó justificada es retorna el 90% de l'import i per nojustificada el 50%.
- Entre el 2 i l’ 11 de juny: per raó justificada es retorna el 50% de l’import i per no justificada el 20%.
- A partir de l’inici de l’activitat (14 de juny): per raó justificada es retorna el 40% i per no justificada el 0%.
Les raons justificades seran les següents (es requerirà documentació que ho justifiqui):




Malaltia o lesió física que impedeixi a l’infant la pràctica de les activitats del casal.
El pare o la mare es queden en situació d’atur un cop realitzada la inscripció.
Confinament a casa condicionat per la Covid-19. En aquests cas és retornaria el 75% dels dies no gaudits

CONTACTE 

Horari d’atenció de 10 a 14h i de 15 a 17h en dies laborables

info@estiudinamic.org  sempre indicar nom complet de l’infant i curs + nom del casalet
93.357.35.19 / 651.181.244 (Administració, Mónica Córcoles)

WHATSAPP 651.181.244 (Administració, Mónica Córcoles)
WHATSAPP 658.812.516 (Supervisora, Laia Grangé)

