
   

CAMPUS DE SETEMBRE 2021 

ESCOLA NOVA – ED. PRIMÀRIA I 1R CICLE 
D’ESO 

 
De l’1 al 10 de setembre - Alumnes de 1r de Primària a 2n d’ESO 

 

AQUEST SETEMBRE, NO ET QUEDIS A CASA! NOVETAT!!! 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Aquest curs volem allargar l’estiu i us oferim venir a fer el Campus de Setembre a l’Escola Nova. 

 

Estem molt il·lusionats en engegar aquest nou projecte i estem convençuts que pot ser un gran 

èxit. Prepararem activitats totalment engrescadores i divertides per tal que els nens i nenes s’ho 

passin d’allò més bé. Seguirem la mateixa dinàmica que durant el Campus d’estiu.  

 

 

Us convidem a allargar l’estiu! 

Oferim el Campus des de l’1 fins el 10 de setembre per als nens i nenes de Primària i 1r i 2n d’ESO. 

Hi ha l’opció de venir per setmanes.    

 

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. 

Com ja sabeu, hi ha l’opció de fer permanències de ¾ de 8 a 9 h i de 17 a 18 h, com també el 

servei de mitja pensió.  

 

Inscripció: L’últim dia per emplenar el formulari és el 30 de juny. Heu de realitzar la inscripció a 

través d’aquest enllaç: https://forms.gle/7d6LoNeagvr19F1p8  

 

Pagament: El dia 16 de juliol se us cobrarà l’import corresponent de l’Esplai/Campus (com 

habitualment pagueu els rebuts de l’Escola).  

 

PREUS PER SETMANES  (IMPORTANT = Qui s'apunti a TOT el Campus, hi ha un 5% de dte.) 
 
 

 Preus de matí Preus de tot el dia 

1a. De l’1 al 3 de setembre (3 dies)  
 

46,00 € 57,00 € 

2a. Del 6 al 10 de setembre (5 dies)  74,00 € 93,00 € 

De l’1 al 10 de setembre (10 dies) 
(IMPORTANT = Qui s'apunti a TOT el 
campus sencer, hi ha un 5% de dte.) 

120,00 €  
 

114,00 €  

150,00 € 
 

143,00 € 

 

CAMPUS D'ANGLÈS A L’ESCOLA – 
ENGLISH SUMMER 



   

 
 
Servei de menjador i permanències 
 

 D’1 a 5 dies  (preu dia ) 6 o més dies (preu dia) 

Mitja pensió 9,80 € 8,65 € 

 D’1 a 6 hores (preu hora) 7 o més hores 

Permanències 6,90 € 47,00 € 

 

Les autoritzacions de les sortides les haureu de signar a través de l’App Alexia Família. Us enviarem la 

informació de les excursions a través del correu electrònic.  

 

*Més endavant un enviarem el dossier amb les activitats programades per a cada dia.   

 

VALLPARADÍS!      JOCS D’AIGUA!  

 

   PISCINA A LA NOVA!  

  

ESMORZAR DE GERMANOR!   ACTUACIÓ D’UN MAG!   

 

ESPORTS!     

 

  

JOCS POPULARS!                                    MANUALITATS!  

 

   

TALLERS!       ENGLISH!  

 

 

Fins aviat i benvinguts al CAMPUS DE SETEMBRE 2021! 


