Serem exploradors!
Coneixerem diferents cultures i farem tallers
de cultures d’arreu del món!
Coneixerem com viuen els animals arreu del planeta
Practicarem esports, tan nostres com d’altres parts del món

Ajuntament de Cabrils
C. Domènec Carles,1
08348 Cabrils

Complex Esportiu Municipal
Av. Zona Esportiva s/n
08348 Cabrils

T. 93 753 96 60
casal@cabrils.cat
www.cabrils.cat

T. 93 742 65 56
recepcio.cem@cabrils.cat

Horari
de dilluns a divendres
de 8:00h a 15:00h

Horari
de dilluns a divendres de 7:00h a 23:00h
dissabte de 9:00h a 20:00h
diumenge de 9:00h a 15:00h

HORARI BASE

En el casal d’estiu eduquem en valors, potenciem la creativitat i
la participació, promovem la cohesió de grup, afavorim la intel·ligència
emocional i interpersonal, desenvolupem l’esperit crític, ajudem a
adquirir competències, transmetem hàbits de vida saludables i
fomentem la inclusió i la cooperació.
Del 26 de juny al 28 de juliol
Per infants i joves de P-3 a 6è
Preu per setmanes
Horaris de matí i de tot el dia
Lloc: a Can Barba i al CEM de Cabrils
Acollida matinal
Servei de menjador
Sortida setmanal de tot el dia
Gimcanes, tallers, excursions, esport, piscina, i molt més
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objectius

LLISTA DE PREUS

Ÿ

Fer del temps de lleure un espai d’aprenentatge i descobriment a través
d’activitats d’oci.

Ÿ

Fomentar la integració i el respecte de totes les persones vinculades al Casal.

Ÿ

Aconseguir la convivència entre nens de diferents edats motivant així la
cooperació entre tots els grups.

Ÿ

Potenciar l’aprenentatge i el descobriment de coneixements que
desenvolupen les competències bàsiques però que normalment, tenen poc
lloc a les aules.

Ÿ

Educar a través de valors (treball en equip, compartir, empatia...)

Ÿ

Transmetre hàbits de vida saludables i sostenibles.

Ÿ

Conèixer i fomentar la pràctica de diferents disciplines esportives.

Ÿ

Conèixer i respectar el medi natural i els hàbits que ens porten cap a una
societat més sostenible

Ÿ

Potenciar les habilitats artístiques i la creativitat, experimentant i fent treballs
manuals

