
Casal 
d’estiu
2019 

Educacio infantil

+ Informacio i Contacte
Oficina 7 d’Aventura

Carrer del Segre 25 baixos

(Davant de la Biblioteca Can Fabra)

Telèfon: 93 360 29 24

Horari:  de dilluns a divendres

   de 10h - 14h i de 16.30h a 19.30h

Mail:     casalestiu@setdaventura.comMail:     casalestiu@setdaventura.com

Escola Eulàlia Bota

Carrer Fernando Pessoa 59

Horari:   de dilluns a divendres 

    de 16.45h - 18.00h

www.setdaventura.com

gestiona

Organitza

homologat per

Juny - Juliol - Setembre



L’Ampa de l’Escola Eulàlia Bota i 7 d’Aventura us proposen participar al casal 
d’estiu 2019

Documentació a entregar 

Benvinguts al vaixell del Pirata Pocapor, us donen la benvinguda la Mia i en Nil, dos 
pirates principiants, que busquen nous i noves grumets per acompanyar-los en la seva 
super-aventura. 

TTenen un problema, o més bé varis... En Pocapor ha marxat uns dies de vacances i ha 
deixat als nostres amics a càrrec del vaixell, però com són una mica sapastres, han fet 
miques el vaixell i el pitjor de tot, han perdut el mapa del gran tresor! Hauran trobar-lo  
i reconstruir-lo abans que torni en Pocapor.
Viuran un munt d’aventures i aprendrem molt amb la Mia i en Nil, així com treballarem 
la cooperació, l’amistat, la igualtat i la companyonia. 

Activitats
CadaCada setmana realitzaran activitats variades que giren al voltant de l’eix d’interès i 
sortides en l’àmbit del lleure i cultura. Els infants realitzaran tallers manuals, tallers de 
cuina, activitats psicomotrius, jocs de lleure etc. 

Activitat homologada
El Casal d’estiu 2019 està homologat per l’Ajuntament de Barcelona amb el que les 
famílies podran acollir-se als ajuts corresponents descrits al full informatiu.

La cerca del tresor predut educació infantil Inscripcions

Reunions informatives

Infants amb NEE

24 d’Abril  16.45h
Escola Eulàlia Bota

- Presentació del casal i eix temàtic
- Novetats respecte les inscripcions
- Explicarem les activitats i sortides
- Com demanar l’ajut

Les famílies amb infants  que tinguin alguna NEE, hauran de posar-se en contacte amb 
7 d’Aventura per tal d’omplir els formularis per a la sol·licitud de vetlladoria.

Es realitzarà una segona reunió un cop realitzades 
les incripcions, per aprofundir amb la informació i 
dia  dia de casal.

Torns, preu i descomptes

* 24 de Juny festiu

*

Descomptes(fins el 10%):    5 % a segon i tercer germà/na   5% 5 setmanes de casal   


