
De l’1 al 12 d’abril 

LLOCS I HORARIS D’INSCRIPCIÓ

Travessera de Gràcia, 419
Tel. 93 455 59 14

DINAMIS
de 9 a 13 h. i de 16’30 a 22 h.
a la recepció del centre

c/ Travessera de Gràcia, 419
Tel. 934 555 914

O bé, per correu electrònic a campus@dinamis.es
des d’on us remetrem el full d’inscripció.

• La inscripció no serà efectiva fins que no ens
consti la transferència realitzada.  Fun English Summer Club 2019

FESC’19

CASAL D’ESTIU EN ANGLÈS
A L’ESCOLA PÀLCAM

Let’s start a new summer adventure together!
No t’ho perdràs, oi? Animeu-vos a gaudir d’una nova aventura
d’estiu amb nosaltres! Farem moltes activitats divertides i
aprendreu molt d’anglès!
  



Setmanes
Del 1 al 5 de juliol, del 8 al 12 de juliol,
del 15 al 19 de juliol i del 22 al 26 de juliol.

De 9 a 13 h. ..................... 71€ (sense dinar)
De 9 a 15 h. ..................... 109€ (dinar inclòs)

Ampliació puntual menjador            10,20€ dia

Si voleu completar la jornada amb una activitat de tarda, podeu participar
a les activitats esportives del casal Dinamis: de 15 a 17 h. (8€/dia).

Servei de permanències de 7’45 a 8’45 h. al casal Dinamis (3€/hora).  

Amb l’arribada de l’estiu, tornem a organitzar el Fun English Summer Club,
100% en anglès, adreçat a alumnes des de P-3 fins a 6è de primària.

CARACTERÍSTIQUES

• Casal totalment lúdic.
• Professorat especialista en anglès dirigint les activitats que seran
 100% en anglès.
• Grups reduïts: aproximadament 13-15 alumnes.

• Aquest any tenim moltes novetats preparades! Hem dissenyat quatre
  setmanes temàtiques i en cadascuna treballarem un centre d’interès.
  Durant la primera quinzena, hi haurà la setmana Superheroes i Harry Potter
  i a la segona, dedicarem activitats a Aliens i The X Factor.
• Cada setmana realitzarem diverses i divertides activitats: manualitats,
  esports, jocs, cançons, dramatització, dansa, excursions, gimcanes,
 informàtica, tallers, piscina i pel·lícules en VO.
  Trobareu tota aquesta informació al nostre bloc.
Riurem molt i ens ho passarem mooooolt bé!!!

PRESENTACIÓ

PREUS I HORARIS

Superheroes

Aliens

The X Factor

Harry Potter


