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Aquest
any..
Tots
som
inventors al Col·legi Urgell!
No et perdis el Casal d’estiu que
hem organitzat aquest any!

Empresa col.laboradora
Global Sports Business S.L

Dirigit a nens i nenes
de 3 a 12 anys.
Us esperem aquest
estiu a l’escola!
Des del 25 de juny fins
el 7 de juliol.

Tallers d’expressió
plàstica, jocs
esportius, olimpíades,
invents molt peculiars
i originals amb
materials reciclats,
jocs d’aigua,
gimcanes... i moltes
sorpreses que no et
pots deixar perdre!

Col·legi Urgell
C/ Comte d’Urgell 133
08036 Barcelona

Farem un munt
d’activitats tots els
matins de 9h a 15h.

Dates disponibles:
Setmana del 25/06 al 29/06
Setmana del 02/07 al 06/07

Tots som inventors!
Des de ben petits el món que ens
envolta atrau la nostre curiositat i
incentiva la nostre imaginació, fentnos preguntes que sovint no tenen
resposta.
Moltes vegades a mida que creixem,
sigui per nosaltres
mateixos o
influenciats per altres factors externs,
ens acabem posant límits a la nostre
imaginació i acabem oblidant les
nostres preguntes.
Aquest casal el volem dedicar a tots
aquells inventors, com Leonardo Da
Vinci, Albert Einstein i molts d´altres,
que han fet que el nostre planeta
sigui un lloc millor per viure, gràcies
a explorar en la seva imaginació i
perseguir els seus somnis.

Inscripcions:
Fins el 30 de maig podeu fer la vostra
reserva fent la inscripció online a
través del web de l’escola :

Horaris: De 9h a 13h i De 9h
a 15h ( Servei de monitoratge
de migdia / Carmanyola)

http://escolaurgell.com/

Preus:
1 setmana de 9h a 13h: 70€
2 setmanes de 9h a 13h: 130€
1 setmana de 9h a 15h: 80€
2 setmanes de 9h a 15h: 150€

93 453 02 99

També podeu trucar a l’ escola per
demanar més informació al :

o bé al Pau Trias 627 97 47 53
On es fa el Casal?
A les instal·lacions del col·legi
Què cal Portar?

Activitats:
Jocs d’ aigua
Jocs esportius
Olimpíades
Gimcanes
Tallers d’expressió plàstica
basats en materials reciclats
 Conta Contes
 Anglès
 Moltes sorpreses més!






REUNIÓ INFORMATIVA:
Es passarà informació als alumnes
el dia, hora i lloc, pròximament.



Roba i calçat còmode



Una motxilla amb l’esmorzar, un
banyador, una tovallola, crema
solar i gorra



Si et quedes a dinar: la teva
carmanyola amb el nom

Contacte
Col·legi Urgell
C/ Comte d’Urgell 133
08036 Barcelona
93 453 02 99
primariaurgell@gmail.com
info@gmail.com
www. Cbvnvkjh.com

