Activitats temps de vacances:
Setmana Santa 2020-2021
Casal d’educació
infantil

Campus multiesports de
primària fins a 2n d’ESO

Per Setmana Santa, t’esperem al
campus i al casal!

Introducció
Com cada any i malgrat la situació extraordinària que estem vivint i probablement
viurem durant els propers mesos, l’escola Ipse continuarà oferint estones
educatives, divertides, agradables i sorprenents durant l’època de vacances
escolars. Per aquest motiu, aquesta Setmana Santa podreu seguir gaudint d’una
nova edició del campus i del casal a l’escola!
Donada la inestabilitat del sistema, degut als canvis que provoca l’evolució del
Covid-19, aquesta que us presentem avui és una proposta que pot ser que no
acabi essent la definitiva. En qualsevol cas, és la nostra voluntat que l’organització
d’Activitats de Temps de Vacances d’enguany, s’acabi estructurant d’una manera
similar a la proposada, malgrat les possibles modificacions que l’evolució de la
situació actual ens obligui a definir i realitzar.
En aquest sentit, com s'especifica més endavant en el fulletó, i estaran sotmeses
a una possible ràtio màxima dictaminada per mesures de salut pública per part de
les conselleries de Salut i/o Educació.
És per aquest motiu que, en funció dels condicionants que se'ns puguin definir
durant els propers dies, s'acceptarà la matriculació dels alumnes per ordre
d'inscripció, obrint una llista d'espera en el cas que se superi el límit màxim
d'aforament del campus i al casal.
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Informació general
ADREÇAT
DATES
HORARIS

ACTIVITATS

ACOLLIDA

Alumnes d'educació infantil, primària i primer cicle d’ESO
29,30 i 31 de març
1 d’ abril *Horari fins les 15h
Dia sencer: 9 a 17h
Matí: 9 a 13h
CASAL (educació infantil):
Comparteix les estones de vacances amb els amics i amigues del
Casal, tot realitzant manualitats, tallers, esports, cantar, ballar... i
descobrint noves aventures.
CAMPUS MULTIESPORTS (educació primària i 1r i 2n d’ESO):
Gaudeix de sessions específiques d’esports, coneix-ne de nous i
combina-ho amb jocs, tallers i altres activitats.
Matí: de 8 a 9h
Tarda: de 17 a 18h

Inscripcions
LLOC

Presencialment a secretaria de l’escola o enviant correu electrònic a
secretaria@escolaipse.net

HORARI

8.30 a 11h de dilluns a divendres

DATES

Del 22 de febrer al 19 de març

CASAL/CAMPUS
SERVEI D'ACOLLIDA

16.30 a 18 h dimarts i dijous

MODALITAT
Dia sencer
Matí
Tiquet 1 hora
Tiquet mitja hora

PREUS
40,80 €/dia
21,40 €/dia
4,60 €
2,30 €

Nota: L’import del casal es carregarà al compte bancari corresponent abans
d’iniciar-lo. En cas de donar-vos de baixa abans de l’inici de l’activitat, es farà una
facturació del 10% de l’import a abonar.

 Les famílies inscrites rebreu la informació detallada de les activitats abans
d’iniciar el casal i el campus.
 Per organitzar les activitats i el servei d'acollida, caldrà que hi hagi un nombre
mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, es notificarà el canvi a les famílies.
 Responsables de les activitats: Xavi Fonfria, coordinador del casal i campus de
Setmana Santa (xfonfria@escolaipse.net) i Roger Ballús, sotsdirector
(rballus@escolaipse.net)
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