
Realitzat per        Tel. 93 481 74 75  · Mail: d.estiu@kith.es 

 Inscripcions
Les inscripcions començaran el proper 31 de maig a les 9h. 

Teniu dues opcions:

· Presencialment a l’OIAC  
Oficina d’informació i atenció ciutadana) Pl. de la Vila, 1.

· Per internet al web https://online.elprat.cat. 
És recomanable donar-se d’alta al web sense esperar a 

l’inici del període d’inscripcions. En el cas de fer inscripcions 
per als menors d’edat, qui s’haurà de donar d’alta

és el tutor o tutora.



          El casal d’estiu   
És el lloc ideal perquè els infants gaudeixin de l’estiu, 
divertint-se alhora que aprenen anglès en un entorn 
proper i familiar.

           Equip 

Lʼequip del Casal dʼestiu estarà format per un grup de 
monitors/es i un/a director/ a que supervisarà i coordi-
narà els aspectes organitzatius de les activitats i que 
serà el referent de les famílies.

           Centre d’interés 
 
És el mètode educatiu que dóna sentit a totes les 
activitats del casal, amb una finalitat educativa i par-
ticipativa, que motiva als infants responent als seus 
interessos reals.

           Activitats, sortides
       i excursions
 
Classes d’anglès matinals, tallers, manualitats, jocs 
d’aigua i de taula, esports, cinema, karaokes, 
gimcanes... són algunes de les activitats que 
l’alumnat realitzarà durant el Casal d’estiu sempre 
en llengua anglesa.

· Setmanalment es realitzarà una excursió fora de 
l’escola i quinzenalment es farà fora del municipi.
 
· L’alumnat de primària (1r a 6è) realitzarà l’activitat de 
piscina al CEM Estruch
 

                 Space Odyssey Academy
La informació que llegirà a continuació és altament 
confidencial:
 
Dins del marc d’un acord de col·laboració astronàutica 
entre els EUA i Europa, les dues principals agències 
espacials han posat en marxa el projecte secret Spa-
ce Odyssey.
 
El Summer School no és un casal d’estiu en anglès 
més, com tants altres. El nostre Summer School és 
un casal molt especial i, més que especial, podem dir 
que es tracta d’un casal molt ESPACIAL, doncs sota 
l’aparença d’una escola i unes instal·lacions normals 
s’amaga un sofisticat centre tecnològic d’investigació i 
formació espacial i astronàutica.
 
El nostre Summer School és, en realitat, una Acadè-
mia Espacial encoberta que té com a objectiu selec-
cionar i formar als astronautes del futur!

           Anglès
 
L’aprenentatge d’un idioma és sempre una gran ex-
periència i, fer-lo de manera amena i divertida en un 
CASAL D’ESTIU, sovint es converteix en un record 
inoblidable. 

Conscients de la importància de l’aprenentatge d’una 
llengua, cada dia farem classes d’anglès amb el nos-
tre professorat especialitzat. A més a més, totes les 
activitats es duran a terme en llengua anglesa.

          El casal s’estructura en
          5 torns diferents  
1r torn: . 
The Sun & The Moon · Del 26 al 30 de juny
 
2n torn:   
Planets · Del 3 al 7 de juilol 
 
3r torn: 
Stars · Del 10 al 14 de juliol 

4t torn:   
Starships · Del 17 al 21 de juliol 
 
5è torn: 
3, 2, 1… Lift Off! · Del 24 al 28 de juliol 
 
Pensant en les necessitats específiques de cada 
alumne/a en particular, hi ha diferents horaris 
a escollir: 
 
A. Torn de Matí (de 9 a 13h)
B. Torn de Matí i menjador (de 9 a 15h)
C. Torn de Matí, menjador i tarda (de 9 a 17h)

          

         

          Serveis d’acollida
          i permanència  
Per a totes les famílies que ho necessiteu, posem a la 
vostra disposició un servei d’acollida (matins de 8h a 
9h) i permanència (tardes de 17h a 18h). 
 
Per dur a terme aquests serveis caldrà partir d’un mí-
nim de 10 infants.

           Servei de menjador 
 
EL CASAL D’ESTIU disposa de servei de menjador de 
13h a 15h (cuina pròpia). El monitoratge es porta 
a terme amb els mateixos monitors/es del Casal.

           Lloc
 
El Summer School es durà a terme a l’escola Sant 
Jaume (Carrer de Pau Casals, 136, 08820 El Prat de 
Llobregat, Barcelona)

Preus 
Tots els preus inclouen: Sortides , excursions , samarreta i assegurança.

Reunió informativa 
Dimecres 24 de maig  

a les 18h 
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa   

(sala de conferències)


