CASAL D’ESTIU 2019

Horaris, modalitats i preus
Modalitat

Horari

Preu setmanal

MD (Matí i dinar)

9-15 h

100 €

Inscripcions:
1) Fitxa inscripció de la Fundació Pere Tarrés
2) Annexar documentació (Fotocòpia carnet de vacunes,
fotocòpia targeta sanitària, foto de carnet de l’infant)
3) Entregar fitxa inscripció i documentació abans de l’1 de
juliol presencialment o al correu: casals@peretarres.org
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

Reunió informativa per a famílies
Dijous 18 de juliol // 17 h //
Fundació Pere Tarrés (c. Numància, 149-151, Barcelona)

VEDRUNA ÀNGELS - RAVAL
Del 29 de juliol al 23 d’agost

93 366 86 06

casals@peretarres.org

Centre d’Interès
Que comenci l’espectacle! Amb aquest crit comença el dia a dia
de l’Arlet, la presentadora del circ. Ella i els seus companys es
preparen cada setmana per mostrar la màgia del circ a tots els
pobles on els porta la caravana.
Però un bon dia, es preparen per començar una nova actuació i se
n’adonen que no recorden com fer el seu espectacle. No saben si
han menjat alguna cosa estranya, si han patit algun sotrac amb la
caravana o si són víctimes d’algun encanteri, però no recorden
RES!! Comença el pànic entre tots els artistes fins que se n’adonen
que, a cada poble on van, hi ha un grup d’infants preparats per
ajudar-los a recordar i a tornar a fer d’ells, uns autèntics artistes.

Programació setmanal
SETMANA TIPUS AL CASAL 2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Acollida matinal: racons d’activitats

8.00-9.00 h
9.00-9.30 h

Bon dia

9.30-10.30 h

Arribada del
personatge

10.30-11.00 h

Esbarjo

11.00-12.30 h

Decorem el
casal

12.30-13.00 h

Dic la meva!

13.00-14.00 h

Dinar

14.00-15.00 h

Racons
d’activitats

GIMCANA
D’AIGUA

GIMCANA

Activitat Centre
d’interès

Esbarjo

Esbarjo

Activitat Centre
d’interès

EXCURSIÓ

JOCS D’AIGUA

Dic la meva!

Dic la meva!

Dinar

Dinar

Dinar

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

Racons
d’activitats

Ajudes a l’Arlet i als seus companys a recordar i a crear,
conjuntament, un gran espectacle?

Festa de famílies
23/08/2019 – 14.00h

Sortides
Una sortida per l’entorn cada setmana.

Samarreta per
infants!

