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Cursos intensius d’anglès, francès i alemany,
Tots els nivells per a totes les edats.
Colònies, casals i cursos a l’estranger.
Informació: T. 93 200 11 33

Classes de reforç. 
Informació: T. 93 200 11 33

Casals de lleure, anglès i esport.
Colònies, campaments i cicloturisme.
Informació: T. 93 203 01 54 

Tallers d’expressió musical, instrumental
i de música moderna.
Classes de reforç.
Informació: T. 93 200 11 33

Av. Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat
Tel 93 589 81 08  
thausc@thausc.iccic.edu

www.iccic.edu
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És un casal amb un equip de 
monitors consolidat i preparat 
perquè els nens i nenes gaudeixin 
del seu temps de vacances en un 
entorn lúdic, distès i agradable.

Totes les activitats estan pensades 
per connectar amb els seus inte-
ressos, per reforçar els seus hàbits 
d’autonomia i de socialització, per 
fer coses diferents a les habituals 
amb els seus companys i per 
experimentar noves habilitats i 
aprenentatges.

Casal de  
parvulari



Edats 
Per a nens i nenes que han fet
P3, P4 i P5

Dates 
De dimarts 25 de juny a divendres 26 
de juliol. Inscripció per setmanes.

Horari 
De 8.30h a 16:30h 
Dinar i berenar inclosos.
Acollida des de les 7:45h 
Permanències fins a les 18:00h. 
(Serveis gratuïts però cal inscripció 
prèvia a Aula Oberta).

Responsable 
Ana Nadal, directora de lleure. Durant 
el curs és monitora de migdia i 
responsable de l’acompanyament a la 
piscina dels nens que fan els cursets 
de natació. 

Preu 
1a setmana (4 dies de juny): 132€
Resta de setmanes: 
165€/setmana
Tres setmanes de casal: 
132€ la 3a setmana

Quatre setmanes de casal: 
115€ la 4a setmana
Tot el casal (cinc setmanes): 643€

Activitats 
Estem preparant un casal de pel·lícula! 
Cada setmana una aventura del 
cinema ens servirà de fil conductor.

També les nostres activitats habituals:
-Bicicletada: circuits en bicicleta o 
tricicle. 

-Storytelling: ens venen a visitar uns 
personatges de parla anglesa i ens 
expliquen una història interactiva a 
partir d’un conte gegant

-Jocs esportius i populars per aprendre 
a jugar en grup

-Bany i jocs a les piscines de l’escola
-A 2/4 d’1 anem a dinar al menjador. 
Després de dinar els de P3 faran la 
migdiada i els de P4-P5 activitats en 
anglès. 

-A la tarda ens esperen els tallers de 
cuina, manualitats, construccions i 
disfresses.

-Un dia a la setmana ens n’anirem d’ex-
cursió o tindrem una activitat sorpresa 
a l’escola.
 

Casal de parvulari

Què cal portar 
Banyador, tovallola piscina, xancletes
Protector solar i gorra (es pot quedar 
tota la setmana a l’escola) 
Pitet i els de P3, el llençol per dormir
Bata o samarreta vella per fer les activi-
tats amb pintura
Bicicleta o tricicle (es poden quedar 
tota la setmana a l’escola)
Casc (important i obligatori!)
Bombolleta o maneguets, si es neces-
siten (la piscina de P3 no cobreix)

El dia d’excursió: samarreta del casal 
(us la donarem a la primera excursió), 
calçat esportiu, un tovalló gran, 
cantimplora amb aigua, un aperitiu 
per compartir i una motxilla petita per 
guardar el pícnic i la cantimplora.

Tot ben marcat amb el nom i 
cognom



Aquesta proposta va adreçada 
a nois i noies apassionats per 
la robòtica, la programació i les 
noves tecnologies. Mitjançant la 
innovadora metodologia STEAM 
(Science, Technology, Engineering, 
Art and Maths) contribuirem a 
fomentar la creativitat, el pensament 
crític, la imaginació, el treball en 
equip, la resolució de problemes 
i l’aprenentatge transversal entre 
d’altres habilitats. Aprenentatge i 
entreteniment alhora!  Combinant 
activitats exteriors amb el 
desenvolupament de projectes dins 
l’aula d’informàtica i tecnologia.

Estiu
Thaunològik



Edats 
Nois i noies de 3r de Primària a 1r ESO

Dates 
De l’1 al 19 de juliol
Inscripció per setmanes

Horari 
De 8.30h a 16:30h 
Dinar i berenar inclosos.
Acollida des de les 7:45h 
Permanències fins a les 18:00h. 
(Serveis gratuïts però cal inscripció 
prèvia a Aula Oberta).

Responsable 
Marian Fuentes, mestra de l’escola i 
de robòtica extraescolar a diferents 
centres. 

Anna Domingo, llicenciada en peda-
gogia i directora de lleure. Durant el 
curs realitza l’extraescolar de robòtica a 
l’escola i altres centres.

Preu 
176€/setmana
Tot el casal (3 setmanes): 493€

Activitats 
Aquest estiu nous reptes i missions. 
Treballarem el disseny, la construcció i 
la programació amb diferents materials 
i recursos, tenint sempre com a guia la 
metodologia STEAM.

-Programarem amb Scratch i LEGO 
Mindstorms.

-Idearem, dissenyarem i programarem 
amb APP INVENTOR.

-Dissenyarem i farem impressions 3D.
-Activitats específiques per treballar els 
conceptes de màquines i mecanismes.

-Jocs d’exterior per potenciar el pensa-
ment computacional.

-Experiments científics a l’aire lliure.
-Programació de videojocs recreatius 
com el CODECOMBAT.

-Estones d’esbarjo i bany a la piscina de 
l’escola.

-I com a cloenda del casal, prepararem 
un ROOM SCAPE on haurem de 
resoldre reptes científics, tecnològics i 
matemàtics de manera divertida!

Estiu Thaunològik

Què cal portar 
Llapis de memòria USB (qualsevol 
capacitat a partir d’ 1 Gb)
Alguna cosa per esmorzar a mig matí i 
una ampolla o bidonet d’aigua per anar 
bevent durant el dia.
Per l’estona de  piscina, banyador, 
xancletes, tovallola i protecció solar. 

Tot ben marcat amb el nom i 
cognom



Finding “Fantastic Beasts”

El gran magizoòleg Newt CICion, 
famós mundialment per ser expert 
en criatures màgiques, està viatjant 
pel món amb els seus animals. 

Dissortadament, a cada indret on 
viatja una o dues de les seves cria-
tures màgiques desapareixen. Neces-
sitem l’ajuda de grans i petits per anar 
seguint les pistes i recuperar-los. El 
detectiu Pikachu, Aquaman, The Lyon 
King i també dragons, ens acompa-
nyaran en aquesta aventura d’estiu, 
tot practicant anglès alhora!

Summer 
Adventure 
School



Edats 
P5 i primària

Dates 
De dimarts 25 de juny a divendres 26 
de juliol. Inscripció per setmanes.

Horari 
De 8.30h a 16:30h 
Dinar i berenar inclosos.
Acollida des de les 7:45h 
Permanències fins a les 18:00h. 
(Serveis gratuïts però cal inscripció 
prèvia a Aula Oberta).

Responsable 
Núria Domingo, professora d’anglès 
de CIC Idiomes i directora de lleure. 
Àmplia experiència en casals i colònies 
d’immersió lingüística.

Preu 
1a setmana (4 dies de juny): 149€
Resta de setmanes: 
186€/setmana
Tres setmanes de casal: 
149€ la 3a setmana

Quatre setmanes de casal: 
130€ la 4a setmana
Tot el casal (cinc setmanes): 725,50€

Activitats 
L’equip dels S.A.S de tots els centres on 
es farà aquest programa ja s’ha posat en 
marxa i estan preparant un munt d’activi-
tats per a aquest estiu!
Farem immersió lingüística tot el dia 
amb classes, jocs, reptes, tallers, racons, 
manualitats, cançons i balls relacionats 
amb el fil conductor. 
Bany a la piscina.
I, a més, una sortida o aventura cada 
setmana. 

Totes les activitats seran conduïdes 
en anglès pels monitors i professors 
de CIC Idiomes.

Què cal portar 
Cal venir al casal amb roba còmoda i 
fresca.
En una bossa cal portar el banyador, 
tovallola, xancletes i crema solar (també 
posada des de casa).
Un got o bidó  per poder omplir-lo 
d’aigua.
Alguna cosa per esmorzar a mig matí.
Tot ben marcat amb el nom i cognom.

Summer Adventure School



T’agrada ballar? 

Fer gimnàstica, teatre, preparar 
coreografies, practicar danses 
d’arreu del món i jugar al ritme 
de la música? Doncs aquest és 
el teu casal!  Cada setmana un fil 
conductor diferent per deixar anar 
la imaginació, moure l’esquelet,  
gravar el videoclip i preparar l’es-
pectacle setmanal.

Estiu en 
dansa



Edats 
Nens i nenes de P5, primària i 1r i 2n 
ESO

Dates 
De dimarts 25 de juny a divendres 26 
de juliol. Inscripció per setmanes.

Horari 
De 8.30h a 16:30h 
Dinar i berenar inclosos.
Acollida des de les 7:45h 
Permanències fins a les 18:00h. 
(Serveis gratuïts però cal inscripció 
prèvia a Aula Oberta).

Responsable 
Bego Béjar, coordinadora i entrenadora 
de l’extraescolar de Gimdansa a Thau 
Barcelona

Preu 
1a setmana (4 dies de juny): 132€
Resta de setmanes: 
165€/setmana
Tres setmanes de casal: 
132€ la 3a setmana
Quatre setmanes de casal: 
115€ la 4a setmana
Tot el casal (cinc setmanes): 643€

Activitats 
La primera setmana (4 dies de juny) 
la dedicarem a les quatre èpoques 
daurades de la música dance:  els 
Anys 60-70-80-90 ens faran ballar i 
saltar sense parar!

La segona setmana (primers dies de 
juliol) ens submergirem dins del mar,  
per convertir-nos en pirates, sirenes, 
mariners i surfistes. I prepararem un 
espectacle molt refrescant.

La tercera setmana, un astronauta 
atrapat a la lluna ens enviarà un 
missatge: preparar quatre coreografies 
amb els quatre elements: terra, aire, 
foc i aigua,  per trencar la maledicció 
galàctica i poder retornar a casa!

La quarta setmana rodarem per tot 
el món per descobrir noves danses i 
estils de ball, clàssics i moderns. Ens 
impregnarem de les seves peculiaritats 
i vestuaris. 

La cinquena setmana ens 
transformarem en acròbates, 
equilibristes, pallassos, mags... per 
crear un espectacle de Circ!

Estiu en dansa

I cada setmana, bany a la piscina, 
aquagym, dinars temàtics, sortides 
sorpresa, preparació de coreografies, 
videoclips i espectacle per als 
familiars els divendres a les 15:45h

Què cal portar 
Cal venir al casal amb roba esportiva 
còmoda i vambes. I en un bossa portar:

-mallot o samarreta i xorts, punteres de 
rítmica, sabatilles de dansa o mitjons.

-vestit de bany, xancletes, tovallola de 
piscina i crema solar.

-necesser amb estris per pentinar-se i 
recollir el cabell.

-un got o ampolla per anar bevent aigua 
durant el dia.

Tot ben marcat amb el nom i 
cognom



Campus
de Futbol 
Anglès i Valors

Si t’agrada jugar a futbol, vols millorar les

teves habilitats tècniques com a jugador/a o

davant la porteria i vols aprendre a construir

jugades d’equip, aprofita aquest campus!

Cada dia farem una activitat en anglès, amb

els nostres professors i entrenadors convi-
dats.

Tindrem estones per descansar, conversar,

riure i refrescar-nos a la piscina de l’escola.

I cada setmana una modalitat diferent de

torneig, on a més d’aconseguir marcar molts

gols, posarem en joc el nostre lema: la millor

victòria, guanyar en valors.



Edats 
P5, primària i 1r - 2n ESO

Dates 
De dimarts 25 de juny a divendres 26 
de juliol. Inscripció per setmanes.

Horari 
de 8.30h a 16:30h 
Dinar i berenar inclosos.
Acollida des de les 7:45h 
Permanències fins a les 18:00h. 
(Serveis gratuïts però cal inscripció 
prèvia a Aula Oberta).

Responsable 
Francesc Solé, llicenciat en EF i Esports, 
mestre d’EF de l’escola, àmplia expe-
riència entrenant equips de futbol base.

Preu 
1a setmana (4 dies de juny): 141€
Resta de setmanes: 176€/setmana
Tres setmanes de casal: 
141€ la 3a setmana
Quatre setmanes de casal: 
123€ la 4a setmana
Tot el casal (cinc setmanes): 686,50€

Activitats 
Jocs d’escalfament per activar-nos, 
preparar el cos i cohesionar el grup.
Entrenaments específics: cada dia 
de la setmana ens enfoquem en un 
aspecte tècnic diferent, adequant la 
didàctica i dificultat a l’edat i nivell de 
cada grup o jugador/a.  

Torneig del campus: cada setmana 
una modalitat de competició diferent 
(Champions League, La Liga, Eurocopa, 
Mundial i Copa Amèrica). 

Jocs i activitats de conversa en 
anglès al voltant de l’esport i el futbol, 
amb els entrenadors i professors convi-
dats.

Temps de descans i xerrades, per fer 
revisió de tot el que estem aprenent i 
fer èmfasi en els valors formatius que 
volem transmetre. 
Jocs d’aigua i bany a la piscina de l’es-
cola per refrescar-nos.

I alguna activitat més que està 
preparant l’equip d’entrenadors per 
sorprendre-us aquest estiu!
 

Campus de Futbol   Anglès i Valors

Què cal portar 
-equipament del campus: 
el portem posat ja des de casa 
(excepte el primer dia). 

-Botes multitacs o vambes d’esport: 
ens les posem abans de començar a 
entrenar.

-Xancletes o vambes de recanvi, per les 
estones que no fem futbol. 

-Banyador, tovallola piscina , xancletes, 
protector solar (millor posat també des 
de casa). 

-Muda de recanvi. 

-Alguna cosa per menjar a mig matí.

-Una ampolla d’aigua o got per anar 
bevent durant tot el dia. 

Tot ben marcat amb el nom i 
cognom



Thau Natura

Cap a La 
Garrotxa!

Thau Natura és una gran experiència pensada per enriquir el nostre 
creixement personal, ens omple de vida i ens fa més responsables 
amb el món que ens envolta. Rialles, descobertes, jocs tradicionals, 
nits sota els estels, bicicletes, banys als rius i als gorgs, rutes, jocs de nit 
i somnis en tendes d’acampada, són bona part del que et trobaràs a 
Thau Natura. 
Uns dies intensos amb un equip de monitors amb àmplia experiència 
en el mon del lleure, tots ells mestres i monitors de les escoles Thau. 
Si vols aprendre, jugar, descobrir, sentir grans emocions i fer nous 
amics... T’atreveixes a viure aquesta aventura?

Edats: nens i nenes de Primària

Activitat conjunta amb 
Thau Barcelona



Thau Natura Cap a la Garrotxa!

Edats i dates 
1r i 2n de primària: de dl 8 a dv 12 de 
juliol 250€

3r i 4t  de primària: de ds. 29 de juny a dg. 7 
de juliol 448€ 

Colònies i 
acampada a
Mas Pinadella 
(Begudà, La Garrotxa)

Per als de 1r, 2n i 3r de Primària, la màgia ens envoltarà a la 
casa de colònies! Personatges fantàstics ens faran riure i 
jugar sense parar, farem petites excursions, conviurem amb 
la natura i ens ho passarem d’allò més bé!

Als de 4t, una nova aventura us espera! Tindrem el nostre 
campament a prop de la casa i dormirem en tendes 
d’acampada, farem una travessa amb bivac i coneixerem 
milers de jocs nous. Ens banyarem al riu i passarem uns dies 
genials que no podrem oblidar!



Thau Natura Cap a la Garrotxa!

Ruta ciclista 
5è de primària: de l’1 al 13 de juliol  625€
En moviment! 
6è de primària: de l’1 al 13 de juliol  625€

Responsable
Carles Galdón  mestre de Thau Barcelona, amb llarga 
experiència en lleure infantil i juvenil, vinculat al projecte 
Thau-Natura des de fa molts anys.

Dimecres 29 de maig a les 17.00h es farà una reunió 
conjunta a Thau Barcelona per informar-vos de tot el que 
han de portar els participants. 

Ruta ciclista
i En moviment!
Els de 5è descobrirem  la Garrotxa tot pedalant relaxadament!  

Dormirem a diferents indrets i càmpings. Comptem com sempre, amb 
l’acompanyament del nostre monitor- cuiner i amb el conductor de la 
furgoneta per transportar tots els estris. 

Els de 6è  combinarem la bicicleta i les travesses a peu. El nostre 
campament base serà a la masia Can Banal, Montagut.

A tots ens esperen dies de convivència a la natura, paisatges 
meravellosos, gorgs amagats d’aigües cristal•lines, grans aventures, 
nits sota els estels, jocs, cançons, rialles i... amics per sempre.



ANY 2019 
Federació Catalana de Bàsquet

Amb seu a Thau Sant Cugat
Juny - Juliol 

Campus de 
Bàsquet
NACHO 
SOLOZABAL  



Edats
Nois i noies nascuts entre el 2006 i el 
2012 (P5, primària i batxillerats)

Dates
Campus 1: del 25 de juny al 5 de juliol
(per P5 a 1r ESO)
Campus 2: del 8 al 19 de juliol
(per P5, primària, ESO i batxillerats)

Horari
De 10h a 18h, excepte els divendres, 
que acabem a les 16h
L’escola ofereix servei d’acollida matinal 
gratuït des de les 7:45h
però cal inscriure’s abans a Aula Oberta

Preu 
Campus 1: 280€
Campus 2: 300€
Els dos campus: 550€

Direcció
Nacho Solozábal, exjugador del FC 
Barcelona i de la selecció espanyola de 
bàsquet. Actualment dirigeix la seva 
pròpia escola de bàsquet a Barcelona, 
és comentarista esportiu i col•labora 
amb el diari SPORT.

Activitats
Entrenaments específics de bàsquet,  
tècnics i tàctics, piscina, ping-pong, 
escacs. Grups segons edat i nivell.

Material
Es lliuraran dos jocs de roba esportiva 
el primer dia per fer els entrenaments.
En una bossa portar el banyador, 
xancletes , tovallola i crema solar.
Una ampolla o bidó d’aigua per anar-lo 
omplint i bevent.

Inscripcions
A través d’internet, a la pàgina del 
campus, a partir de l’1 d’abril a les 
9:30h o presencialment a la Federació 
Catalana de Basquetbol

www.campusnachosolozabal.com

Campus de Bàsquet NACHO SOLOZABAL



Si vols aprofitar els darrers dies de 
vacances per retrobar-te amb els 
teus companys i compartir junts 
les aventures del casal t’esperem 
aquests 7 dies de setembre!

I després ja deixarem descansar 
les bicicletes i banyadors, guar-
darem les piscines i  para-sols i 
donarem la benvinguda a un nou 
curs escolar!

Casal 
infantil de 
setembre



Edats
Per a nens i nenes que ja han fet P3 i P4

Dates 
de dilluns 2 a dimarts 10 de setembre 
(7 dies)

Horari 
De 8.30h a 16:30h 
Dinar i berenar inclosos.
Acollida des de les 7:45h 
Permanències fins a les 18:00h. 
Servei gratuït però cal inscripció prèvia 
a Aula Oberta. 

Responsable 
Ana Nadal, directora de lleure. Durant 
el curs  és monitora de migdia i 
responsable de l’acompanyament a la 
piscina dels nens que fan els cursets 
de natació d’Aula Oberta.

Preu 
165€ 1 setmana
 231€ tot el casal

Activitats 
Tot jugant tornarem a poc a poc a 
reprendre hàbits i a adaptar-nos a l’horari 
escolar.

-jocs motrius 
-jocs de sorra, aigua i construccions
-joc simbòlic amb diferents materials, 
disfresses i joguines

- circuits amb tricicle o bicicleta
-pintura amb peus i mans en murals 
gegants

-contes en català i anglès 
-tallers de cuina
-gimcanes

Què cal portar 
Banyador, tovallola de piscina, xancletes.
Protector solar (es pot quedar a l’escola).
Pitet.
Llençol de dormir, els que faran P4
Bata o samarreta vella per a les activitats 
amb pintura.
Bicicleta o tricicle (es poden quedar tota 
la setmana a l’escola).
Casc.
Bombolleta o maneguets (la piscina no 
cobreix).

Tot ben marcat amb el nom i cognom

Casal infantil de setembre



FUTBOL, BÀSQUET o GIMDANSA

Durant aquesta setmana podràs 
practicar el teu esport preferit amb 
els nostres entrenadors d’Aula 
Oberta, o bé aprofitar per iniciar-te 
en la seva pràctica i descobrir si 
t’agrada.

Escull a quin dels tres esports 
t’hi vols apuntar!

Casals 
esportius de 
setembre



Edats
Per a nens i nenes que faran P5 o 
primària

Dates 
de dilluns 2 a dimarts 10 de setembre 
(7 dies)

Horari 
De 8.30h a 16:30h 
Dinar i berenar inclosos.
Acollida des de les 7:45h 
Permanències fins a les 18:00h. 
Servei gratuït però cal inscripció 
prèvia a Aula Oberta. Opció de 
només matí, consulteu a secretaria 
d’Aula Oberta.

Responsable 
Entrenadors Aula Oberta de futbol, 
bàsquet i gimdansa.

Preu 
165€ 1 setmana
231€ tot el casal

Activitats 
Es faran exercicis, jocs, escalfaments, 
etc.., propis de l’esport en concret, 
adaptats a l’edat i nivell de cada grupet. 

FUTBOL: al camp de gespa artificial i 
vestidors de dalt
BÀSQUET: al poliesportiu i vestidors de 
baix
GIMDANSA: a les aules d’expressió del 
porxo

Què cal portar 
Equipament propi de l’esport escollit.
Banyador, tovallola de piscina, 
xancletes i protector solar.
Alguna cosa per menjar a mig matí 
i una ampolla d’aigua o got per anar 
bevent durant tot el dia.

Tot ben marcat amb el nom i 
cognom

Casals esportius de setembre



Inscripcions Pagament

Per a les colònies Thau-Natura:
La inscripció s’ha de fer entre l’1 i el 12 
d’abril, enviant un mail a Aula Oberta, 
indicant el nom, cognoms de l’alumne 
i la classe. 

Recordeu que és una activitat compar-
tida amb Thau Barcelona i les places són 
limitades.

Un cop confirmada la plaça us enviarem 
el full d’autorització paterna i de dades 
mèdiques que ens haureu de retornar 
omplert i signat. 
 

Per a la resta d’activitats: 
Els alumnes Thau heu de fer la inscripció 
a través de Clickedu. Entreu amb l’usuari 
i contrasenya habituals dins la finestra 
SERVEIS. Cliqueu EXTRAESCOLARS i 
us apareixeran les activitats  en període 
de matrícula. Seleccioneu les setmanes 
que us interessen i cliqueu la pastilla 

“Alta Inscripció”  que hi ha a la part de 
baix a l’esquerra.

Període de matrícula: de l’1 d’abril al 
17 de maig.

Alumnes de l’escola
Es facturarà la primera setmana d’agost 
a les mateixes dades bancàries on es 
tenen domiciliats els rebuts escolars.
Casals de setembre: primera setmana 
de setembre. 

Per a més informació poseu-vos 
en contacte amb:
Jesús Arqued, secretari d’Aula Oberta i 
Idiomes CIC Sant Cugat
aulaoberta@thausc.iccic.edu

Susana Puyol, direcció d’Aula Oberta
spuyol@thausc.iccic.edu

Si no us funciona la intranet, no sou 
de l’escola o ja ha finalitzat el període 
de matrícula,  envieu un e-mail  a  
aulaoberta@thausc.iccic.edu indicant el 
nom de l’alumne, la classe, l’activitat on 
voleu inscriure’l i les setmanes o període 
que us interessa. Els alumnes de fora 
de l’escola haureu d’omplir també la 
fitxa de dades personals que se us farà 
arribar.

Per als casals de setembre, teniu temps 
fins al 15 de juliol per fer la inscripció, per 
intranet o a secretaria Aula Oberta.

Per al Campus de Bàsquet Nacho 
Solozábal, cal fer la inscripció i paga-
ment directament a la web del campus: 
www.campusnachosolozabal.com

Un cop finalitzat el període d’ins-
cripció no es pot garantir plaça a 
totes les activitats i setmanes.

Descomptes 
Sobre el preu/setmana:

-3 setmanes del mateix casal: 20% la 3a setm
-4 setmanes del mateix casal: 30% la 4a setm
-5 setmanes del mateix casal: 40% la 5a setm
Sobre el preu total:

-3r fill escolaritzat a Thau: 25% a casals Aula 
Oberta i 15% a colònies Thau-Natura

-4t fill escolaritzat a Thau: 50% a casals 
Aula Oberta i 25% a colònies Thau

Escola Thau Sant Cugat
Avinguda de la Generalitat 199-201
08174 Sant Cugat del Vallès 
Telèfon: 93 589 81 08  
http://www.iccic.edu/thausc

L’organització es reserva el dret d’anul•lar 
alguna activitat o setmana de casals si no 
hi ha el nombre necessari d’inscrits per 
dur-la a terme favorablement.

Alumnes d’altres escoles
Fent  un  ingrés al número de compte 
BBVA 0182   6035   45   0201503782 i 
adjuntant el resguard amb la fitxa de 
dades personals. 

Baixes
No es poden fer per la intranet. Cal 
comunicar-les per escrit enviant un 
e-mail a Aula Oberta, com a molt tard 
10 dies abans de l’inici de les activitats.  
Altrament l’escola procedirà a cobrar-ne 
el 50% de l’import d’aquestes. 

(El campus Nacho Solozábal no està orga-
nitzat per Thau i té la seva pròpia política de 
descomptes. Consulteu directament al web del 
campus)



www.iccic.edu/thausc


