Casal d'estiu

Casal d'estiu
Per a nen@s de 5 anys
(Nascults 2017) a 12 anys.
DL a DV de 9h a 13/14h
Del 27 de juny al 29 de juliol i del 29
d'agost al 9 de setembre
Màx. 12 participats per classes

Inscripcions obertes
FIns el 16 de juny
(també on-line)

En el nostre Casal d’estiu “Del Blau al Groc” volem alternar l’ensenyament i
pràctica artística amb la necessitat dels nostres alumnes de realitzar activitats a
l’aire lliure i la dels seus pares de conciliar la vida familiar i laboral.
Començarem la jornada amb el protocol higiènic i amb una classe fins les 11h a
l’ interior del local. Esmorzarem a la plaça del davant i farem jocs i activitats a l’
aire lliure tant com ens sigui possible fins finalitzar el casal. Cadascú disposarà
del seu propi material ja inclòs en el preu del casal. Els dijous visitarem les
diferents exposicions disponibles en els principals museus de Barcelona. (ens
desplaçarem en metro).Cada setmana tindrem una temàtica diferent segons la
exposició que visitem. Emprarem la pintura, el joc, el dibuix, l’ audiovisual, l’
escultura i les activitats a l’aire lliure per entendre tant els moviments artístics,
com el seu context i coneixerem les persones que en van formar part. I sobretot
ens divertirem moltíssim aprenent coses noves a través de l’art.

Setmanes
Del 27 juny al 1 de Juliol
Del 4 al 8 de Juliol
Del 11 al 15 de Juliol
Del 18 al 22 de Juliol
Del 25 al 29 de Juliol
Del 29 d'agost al 2 de Setembre
Del 5 al 9 de Setembre

Preu
9 a 13h 9 a 14h
1 setmana
100€
120€
2 setmanes* 180€
200€
5 setmanes * 400€
450€
Permanència esporàdica (13-14H) 6€
*Les setmanes hauràn de ser
consecutives.

Podeu reservar plaça de forma presencial al nostre local situat a c/Alexandre Galí
17-19 o trucant al 935160800 o enviar un Whatsapp al 659550291. Horari: de dl-dv
de 17 a 20h.
On-line: Enviar e-mail a hola@delblaualgroc.com amb les dades que us demanem
al web en condicions generals.
-En un segon e-mail et demanarem el comprovant de transferència del pagament de
la reserva (50€ per infant i setmana inscrits).
Canvis i anul.lacions
·No s’admetran canvis de torn fora del període d’inscripció i dins d’aquest període
dependrà de la disponibilitat de places.
·Quan quedin 10 dies per l’inici del casal, en cas d’anul.lar la inscripció, NO es
retornarà l’import efectuat.
·Del Blau al Groc es reserva el dret d’anul.lar l'activitat si el número d’inscrits no
supera el mínim previst.
·En aquest cas s’avisarà als inscrits, com a molt tard, 3 dies abans de l’inici de
l’activitat i es retornarà la totalitat del l’import abonat.

