21è CAMPUS LA NOVA
Del 23 de juny al 23 de juliol – Alumnes des de 1r de Primària fins a 2n d’ESO

Benvolguts pares, mares, nens i nenes,
S'acosta l’estiu i un any més ens trobem plens d'energia i d’il·lusió per realitzar el 21è Campus de
l’Escola. Amb noves idees i nous reptes farem del Campus l’activitat més adequada per als nens i
nenes del l’Escola Nova.
Realitzarem un Campus en el qual combinarem diverses activitats, com: l’anglès, la natació, les
activitats de gimcanes, esports, manualitats i experiments, tallers diversos, sortides als parcs de
l’entorn, etc.

Durant el Campus farem dues excursions (sempre que la normativa ho permeti):

-

Illa Fantasia: el dia 15 de juliol.

-

Esports d’aventura a Vallparadís.

Fins aviat i benvinguts al Campus 2021!
ESPORTS

JOCS A LA PISCINA DE LA NOVA
GIMCANES

ENGLISH

JOCS
EXPERIMENTS

GUERRA D’AIGUA

MANUALITATS
FESTA DELS INFLABLES I FESTA DE L’ESCUMA

Com cada any us tornem a convidar a passar l’estiu a l’Escola. Oferim el Campus des del 23 de
juny fins el 23 de juliol. Hi ha l’opció de venir per setmanes. Els dies 24 i 25 de juny i el 5 de juliol
són festa.

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 5 a 6 h, com també el servei
de mitja pensió.
Inscripció: L’últim dia per emplenar el formulari és el 14 de maig. Heu de realitzar la inscripció a
través d’aquest enllaç: https://forms.gle/FxEzAWq2NRVHVYpdA
Pagament: El dia 4 de juny 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.)
1a. 23 de juny (1 dia) * 24 i 25 FESTA
2a. del 28 al 2 de juliol (5 dies)
3a. del 6 al 9 de juliol (4 dies) * 5 FESTA
4a. del 12 al 16 de juliol (5 dies) + Excursió
Illa Fantasia
5a. Del 19 al 23 de juliol (5 dies)
Total, Campus:

Preus de matí
16,00€

Preus de tot el dia
20,00 €

74,00 €
64,00€
74,00 €+ 26,00€
d’excursió = 100,00€
74,00 €
328,00 €

93,00 €
80,00€
93,00 € + 26,00€
d’excursió = 119,00€
93,00 €
405,00 €

312,00 €

385,00 €

5% de descompte (Tot el campus)

Servei de menjador i permanències
D’1 a 5 dies (preu dia )

6 o més dies (preu dia)
9,80 €

Mitja Pensió
D’1 a 6 hores (preu hora)
Permanències

8,65 €
7 o més hores

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.

