
ESCOLA BOGATELL 
Del 27 de juny al 29 de juliol 

Inscripcions per setmanes  

 

 

 

 

 

ORGANITZA: 

AMPA ESCOLA BOGATELL  

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ:  

Marta Bagan 

mbagan@fundesplai.org 

686024417 

Escola Bogatell Lloc 

Inscripcions 

Dates 

 Horari 

INSCRIPCIÓ PER SETMANES 
Del 27 de juny al 29 de juliol 

De 9:00h a 13:00h 
De 9:00h a 15:00h 
De 9:00h a 17:00h 
Acollida de 8:00h a 9:00h 

del 18 d’abril al 4 de maig  
http://estiu.fundesplai.org 

Autofinançament 

T’ajudem a autofinançar-te el 100% del cost de l’acti-

vitat de manera fàcil i pràctica. 

Beques  

Campanya d’activitats d’estiu 2016 de l’Ajuntament 

de Barcelona. Podeu recollir els formularia a l’escola i 

entregar-los a la Seu del Districte de Sant Martí. 

Campanya de Beques "Un estiu per a tothom “ de la 

Fundació Catalana de l’Esplai. Totes les famílies que 

vulguin sol·licitar una beca per l’activitat de casal d’es-

tiu, podran fer-ho a través de la pàgina Web de la 

Campanya  http://estiu.fundesplai.org  o trucant al 

telèfon 93.551.89.71.  

 

 

 

CASAL D’ESTIU 
CANAL 23 PRESENTA  

EXPLORADORS DEL MON 

http://estiu.esplai.org/
http://estiu.esplai.org/


Dates 
Casal tot 
el dia 

Casal matí 
Casal matí amb 

menjador 
Acollida 

(de 8 a 9h) 

Casal matí i 
tarda (sense 
menjador) 

Setmana  123,50€ 64 € 107 € 15,00 €  80€ 

CASAL D’ESTIU  

PER NENS I NENES  

CANAL 23 PRESENTA: 

“Exploradors del món” 

El Canal 23 ha iniciat el rodatge d’un nou reality show 
“Exploradors del Món”. En ell els concursant hauran de 
passar mil proves per tal de descobrir les meravelles de 
diferents cultures, mentre fan una cursa vertiginosa al 
voltant del món. 
 
Cada setmana es realitzarà el rodatge d’un nou 
capítol a un continent diferent utilitzant un medi de 
transport. Durant el rodatge els participants gaudi-
ran de magnífiques experiències i tindran un nou 
repte! 
 
I com no, per tal de poder comunicar-se en els dife-
rents països als participants els caldrà fer pràctica 
de la llengua anglesa. 
 
El casal serà en ANGLÈS per tots els nens i nenes de 
primària, basat en l’aprenentatge i reforç de l’an-
glès com a tercera llengua. Metodologia activa i 
comunicativa en la qual els participants desenvolu-
pen totes les destreses necessàries per l’adquisició 
d’aquest idioma. 

Els nens i nenes d’infantil utilitzaran el català com a 
llengua vehicular però haurà presencia de l’anglès 
(jocs, cançons, activitats concretes, paraules de la 
vida quotidiana,...). 

 

INSCRIPCIONS 

Podeu formalitzar la inscripció a través de la web 
 

www.estiu.fundesplai.org 
 
O presencialment recollint els formulari a l’Escola 
Bogatell 
 
BAIXES 

En cas de baixa voluntària es retornarà el 50% de la 
inscripció si s’avisa 15 dies abans de l'inici de l'activitat 
a la què estava inscrit. En cas de baixa per malaltia, es 
retornarà el 90% de l'import pagat, a partir de la pre-
sentació del justificant mèdic. 

La Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: 
“educar els infants i els joves en el lleure i promou-
re el desenvolupament associatiu, amb voluntat 
transformadora i d'inclusió social”. 
 
La missió de FCE es concreta en la prestació de ser-
veis i programes educatius integrals a les escoles, la 
gestió d'equipaments i programes d'educació ambi-
ental, cursos de formació i serveis de gestió per al 
món associatiu i projectes per la inclusió digital. Inte-
gra també l'acció d'una Federació i dels seus 60 cen-
tres d'esplai. 
 

La proposta global de serveis de lleure de la FCE es 
caracteritza per: 
 
• Una voluntat educativa. 

• Una aposta per la qualitat del servei. 

• Un compromís per la coresponsabilitat. 

• Una opció per la inclusió i la transformació social. 

 

 

Sortides per l’entorn 

Excursions  

Polseres de seguretat amb codi QR 

Samarreta de regal 

Jocs, Esports, tallers 

... I molta diversió 

Reunió informativa dimarts 12 d’abril 


