
Educacio Primaria
Juny - Juliol - Agost - Setembre

+ 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

Ampa Escola Pegaso

Carrer Dublín 5-15

Telèfon: 626 46 59 68 (Marta)

Horari:   de dilluns a divendres 

    de 16.30h - 18.00h

www.setdaventura.com

gestiona

Organitza

homologa

Casal d’estiu 2019

El misteri del fossil



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

Documentació a entregar 

Inscripcions

Reunions informatives

Infants amb NEE

24 d’Abril  18.00h
Sala d’Actes Escola Pegaso

- 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.

A les reunions hi haurà servei d’acollida gratuït 
que haureu de reservar prèviament a AMPA

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 i 15 d’agost festius Preu no socis / Preu socis AMPA

*

*

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

Un grup d’amics ha sortit a fer un tomb a la nit per Barcelona. Quan tornen cap a casa, un 
objecte al terra els hi crida l’atenció, sembla un fòssil, la Maria que és arqueòloga els hi 
recomana que no ho toquin, però quan ho acaba de dir ja és massa tard! Els quatre amics 
han desaparegut sense deixar cap mena de rastre. 
Maria, aprofitant els seus coneixements en arqueologia i de Google, descobreix que el 
fòssil que havien trobat tenia el poder de fer viatjar en el temps. 
LaLa Maria no es dóna per vençuda, i aconsegueix crear una màquina que a partir d'analitzar 
objectes, et transporta a l'època originaria d'aquell objecte... 
Per estrenar la màquina, ho prova amb l'anell de la seva rebesàvia i... Eureka!  Es troba al 
segle XIX, amb un dels seus amics, junts hauran de recórrer diferents èpoques per 
aconseguir rescatar a la resta del grup, ho aconseguiran?

Activitats
ElEl Casal d’estiu 2019, obre la possibilitat de triar una tastet esportiu durant una hora diària. 
Els infants podran triar entre Futbol Sala, Voleibol, Bàsquet i Patinatge artístic.
A més a més comptem cada setmana amb activitats variades i sortides en l’àmbit del lleure 
i una petita acampada al tercer torn de casal.

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.

El misteri del fòssil! de 1er a 6è de primària


