
Summer Adventure School 2020 

Benvolgudes famílies,  

Desitgem que estigueu totes i tots bé.  

Ens plau fer-vos arribar l'oferta del nostre casal de P3 a 4t d’EP, la Summer Adventure 
School i ens fa il·lusió poder contribuir a reactivar l’activitat acadèmica i de lleure per als 
vostres fills i filles. Hem rebut instruccions més concretes del Departament d'Educació, 
i ja estem treballant per organitzar i planificar el casal. Com podeu imaginar, alguns 
aspectes seran diferents aquest estiu. Tot seguit, us avancem alguns detalls, així com 
els preus i calendari. A les sessions informatives del mes de juny ampliarem aquesta 
informació segons les darreres indicacions que disposem en aquell moment.   

La inscripció estarà oberta a partir del dimecres 27 de maig clicant aquí.   

Places limitades segons disponibilitat. No es farà cap càrrec fins l’inici del programa. En el 
cas que el seu desenvolupament es vegi afectat per les indicacions de les autoritats oficials, 
us contactarem immediatament.  

Dates i preu  

Del 29 de juny al 31 de juliol (inscripció per setmanes)  

Esperem poder iniciar el casal del 29 de juny, tenint en compte l’evolució de les fases de 
desconfinament. Tanmateix, la data d'inici dependrà de la fase en la qual ens trobem i de 
l'autorització del govern.  

Preu: 183 € per setmana  

10% de descompte pel segon fill/a inscrit, 25% de descompte per la tercera setmana inscrita 
i 35% de descompte per la quarta i cinquena setmana inscrita; consulta la resta de 
descomptes en el formulari d’inscripció online.  

Horari. Entrades i sortides  

L'horari del casal serà de 9 a 16.15h.   

Ampliarem l'horari d'entrada a partir de les 8.00h i sortida fins les 17.00h perquè sigui més 
esglaonat i evitar aglomeracions. Disposem d’accessos diferenciats per parvulari i 
primària amb alguns que van directes a l’aula.   

Mesures higièniques i de protecció:   

Seguint les indicacions de les autoritats oficials, estem creant protocols i organitzant la 
previsió i la planificació de les mesures higièniques i de neteja necessàries per garantir 
la seguretat dels vostres fills i filles.   

Incrementarem el servei de neteja de l'escola i tots els espais es desinfectaran amb 
major freqüència.  

Ràtios  



Els grups seran de 10 alumnes com a màxim. Al llarg de la setmana tindran el mateix 
professor/a. A més a més, l’alumnat de parvulari tindrà un monitor de suport tot el dia (i 
a partir de les 11.30h a primària).  

Pot haver-hi canvis d’organització de grups segons les indicacions de les autoritats.  

Aules  

Cada grup de 10 alumnes tindrà el seu espai-aula i utilitzarà el seu propi material.  

Dinar  

Hi haurà servei de menjador i es realitzarà seguint les indicacions del Departament 
d’Educació, tal com la resta d’activitats.  

Piscina  

Si les indicacions del Departament d’Educació ens ho permeten, farem ús de la piscina, 
sempre respectant la distància entre els/les participants i mantenint les mesures 
higièniques establertes. També es faran jocs d’aigua.  

Sortides  

Donada la situació en aquest moment  encara no hem pogut organitzar excursions. El 
casal tindrà més activitats lúdiques i tallers temàtics amb especialistes convidats en el 
cas que finalment no puguem fer sortides.  

Sessions informatives per a les famílies (amb la plataforma Zoom) els propers 10 
i 16 de juny.  

Ens podeu contactar a mparache@iccic.edu o trucant al 93 200 11 33 (de 9 a 13h) si 
teniu qualsevol consulta.  

Esperem que l’oferta satisfaci les vostres necessitats i puguem contribuir a què els 
vostres fills i filles puguin tornar a gaudir del lleure i d’estar amb els companys i 
companyes.  

Ben cordialment,  

CIC Escola d’Idiomes  

  

 
  
La informació continguda en aquest missatge i en qualsevol fitxer adjunt és confidencial, privada i d'ús exclusiu per al 
destinatari. Si no sou la persona a la qual anava dirigida aquesta informació, si us plau, notifiqueu immediatament 
l'enviament erroni al destinatari i esborreu el missatge. Qualsevol còpia, divulgació, distribució o utilització no 
autoritzada d'aquest correu electrònic i dels seus adjunts està prohibida en virtut de la legislació vigent. 

 
Abans d'imprimir aquest missatge penseu si és necessari. El medi ambient és a les nostres mans. 
La recollida i el tractament de dades personals per part de la Institució Cultural del CIC es farà en els termes previstos 
a la nostra política de privacitat. Per obtenir mes informació sobre el tractament de les dades, la finalitat del 
tractament i l’exercici dels seus drets consulti la nostra política de privacitat a la web www.iccic.edu 
  


