Horaris, modalitats i preus
Modalitat

Horari

Preu setmanal

MDT (Matí, Dinar i tarda)

9-17 h

140 €

Descomptes






5 % de descompte per inscriure 3 setmanes o més.
5 % de descompte per monoparental
5 % de descompte a partir del 2n germà.
5% de descompte fill treballador MAC
Acumulables fins un 15 %.

Modalitat de pagament
 Pagament mitjançant la web amb targeta de crèdit o dèbit.
 Possibilitat de 2 terminis (al moment d’inscripció i als 30 dies).
Data límit 24 de maig

Inscripció del 27 d’abril al 14 de juny
Inscripcions ON LINE
www.peretarres.org/estiu/casals
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

93 366 86 06

casals@peretarres.org

DEL 25 DE JUNY
AL 19 DE JULIOL

Programació setmanal
SETMANA TIPUS
DILLUNS

DIMARTS

9.00-9.30 h

LLENÇA’T A UNA APASSIONANT AVENTURA AMB LA JÚLIA!
La Júlia és una nena de 11 anys que viu a l’any 2359.
Ha fet un treball molt laboriós a l’institut sobre història i arqueologia però té
un problema, la seva mestra li ha dit que no és correcte i que si no el té
abans del dia 20 de juliol corregit no podrà entrar a un programa d’estudiants
especialitzats. Ella ha viatjat en el temps per poder veure els errors, però
sense èxit. Ara se li ha acudit una idea: demanar via digital als nens del
MACcasal, els quals estan més a prop en la línia temporal de les èpoques
de les que ella parla, dels seus errors, que l’ajudin a identificar i corregir els
errors històrics.

De manera transversal cada nen/a tindrà una llibreta
d’arqueòleg on podrà dibuixar i apuntar el que vulgui.
L’últim dia de cada setmana cada nen/a rebrà un diploma
amb la seva foto de carnet amb el reconeixement de la
feina feta.

DIMECRES

Presentació

Visita al MAC

10.30-11.00 h

Esbarjo

Esbarjo

12.30-13.00 h
13.00-15.00 h

DIVENDRES

Bon dia

9.30-10.30 h

11.00-12.30 h

DIJOUS

Cohesió i
coneixença

Resposta!
PISCINA
CLUB
NATACIÓ
MONTJUÏC

EXCURSIÓ
(Tot el dia)

EXCAVEM

Esbarjo

Conclusions i
respostes

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Jocs!

Taller
específic

Mites

Tancament i
entrega de
diplomes

15.00-16.00 h
16.00-17.00 h

*setmana tipus

Nit al Casal

Festa de famílies

Divendres 19 de juliol

Els divendres, acte familiar

4 sortides temàtiques,
1 cada setmana!

