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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. 93 589 81 08

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

Av. d’Esplugues, 49-53
08034 Barcelona
T. 93 203 01 54 
thaubcn@thaubcn.iccic.edu

www.iccic.edu

Escola Thau Barcelona
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Thau Natura

L’aventura  
de l’estiu!

I és que trobaràs
un munt d’amistats
que t’ajudaran 
davant les adversitats.
Vine, no t’ho pensis
no te’n penediràs!
Vine al Thau Natura 
i ja veuràs!
(fragment de la cançó de Thau Natura)

Responsable: Carles Galdon, 
mestre de Primària de l’escola.

Reunió informativa, dilluns 31 
de maig a les 17.00h.



Thau Natura L’aventura de l’estiu!

Lloc  
Casa de colònies Mas Pinadella  
(Begudà, la Garrotxa)

Edats i dates 
3r de Primària: del 26 de juny al 4 de juliol
1r i 2n de Primària: del 5 al 9 de juliol

Preus 
3r: 452€
1r i 2n: 252,5€

Casa de  
colònies 

Anar de colònies és descobrir, compartir i 
conviure amb les companyes i  la natura. En 
una casa al bell mig de La Garrotxa, serem els 
protagonistes de mil aventures i de moments 
plens de màgia. T’ho perdràs?



Thau Natura L’aventura de l’estiu!

Lloc 
Acampada a Mas Pinadella  
(Begudà, la Garrotxa)

Edats i dates 
4t de Primària: del 26 de juny al 4 de juliol

Preu 
452€

Campament 

En un entorn molt familiar, el campament serà 
casa nostra durant 9 dies. Dormirem en tendes, 
farem bivac sota les estrelles, ens emocionarem 
amb el cançoner, ens banyarem al riu i jugarem 
juntes a molts jocs. Fes-te la motxilla i prepara’t 
per viure una experiència única!



Thau Natura L’aventura de l’estiu!

Lloc 
Ruta ciclista per la Garrotxa.

Edats i dates 
5è de Primària: del 28 de juny al 9 de juliol

Preu 
630€

Ruta 
ciclista 

Sobre la bici travessarem la zona volcànica de La 
Garrotxa. Un veritable reptes seguint la via verda 
del carrilet d’Olot. Descobrirem gorgs d’aigua 
cristal·lina, farem jocs de nit i conviurem en un 
campament itinerant on entre totes, ho farem tot. 
I a més, tindrem cuina pròpia! Posa a punt la bici i 
uneix-te a la gran aventura de la bici!



Thau Natura L’aventura de l’estiu!

Lloc 
Can Banal (Montagut, La Garrotxa) i Besalú

Edats i dates 
6è de Primària: del 28 de juny al 9 de juliol

Preu 
630€

En Moviment 

Tot establint un campament base, recorrerem 
l’Alta Garrotxa a cop de pedal. Farem 
excursions, una travessa on farem bivac en 
escenaris plens d’històries del passat i jocs 
que ens ajudaran a descobrir aquesta gran 
comarca tot respectant l’entorn i aprenent a 
estimar-lo. No t’ho pensis! T’hi esperem!



El Casal de parvulari ens obre 
les portes, un any més, a noves 
aventures i experiències! Quins 
nous personatges ens sorpren-
dran aquest any? Quins nous llocs 
visitarem? Apunta’t i descobreix un 
juliol ple de sorpreses en un entorn 
familiar, carregat de moments 
agradables, lúdics i festius!

Casal de  
parvulari



Edats 
Alumnes que han fet P3, P4 i P5, i 
també aquells que començaran P3 el 
curs vinent.

Dates 
1a setmana: de 28 de juny al 2 de juliol
2a setmana: del 5 al 9 de juliol
3a setmana: del 12 al 16 de juliol
4a setmana: del 19 al 23 de juliol
5a setmana: del 26 al 30 de juliol

Horari 
De 8.30 a 16.30, dinar i berenar inclosos.
Des de les 8.00, servei d’acollida.
Fins a les 17.00, servei de recollida. 

Què cal portar 
Pitet, llençol, ampolla d’aigua, bossa de 
bany, xancletes,
tovallola, banyador, maneguets o
bombolleta (si no se senten gaire
segurs dins l’aigua), roba i calçat
còmode i protector solar (millor posat
des de casa).

Tot ben marcat!

Els dies d’excursió cal portar una 
motxilla còmoda amb el got, tovalló  
i coberts, la samarreta del casal i 
una gorra.

Responsable 
Raquel Delgado, mestra auxiliar i moni-
tora i entrenadora de l’escola

Preu 
169€ setmana

Activitats 
Tallers plàstics d’experimentació i 
creació, tallers de cuina, ludoteca al 
pati, titellades, jocs dirigits a l’aire lliure,  
jocs preesportius, jocs d’aigua dinamit-
zats en les estones a la piscina, danses 
i cançons... 
I una excursió o sortida setmanal.

Places limitades.

Reunió informativa, dimarts 25 de 
maig a les 17.00h.

Casal de parvulari



Un any més l’Aventport t’ho donarà tot:

Alegries
Diversions
Amistats
Aventures
Misteris
Jocs
Secrets
Enigmes

Si és el que vols, t’hi esperem!

Aventport  
i Aventport 
Plus



Edats 
Aventport: alumnes de Primària.
Aventport Plus: alumnes d’ESO.

Dates 
Aventport
1a setmana: de 28 de juny al 2 de juliol
2a setmana: del 5 al 9 de juliol
3a setmana: del 12 al 16 de juliol
4a setmana: del 19 al 23 de juliol
5a setmana: del 26 al 30 de juliol

Aventport Plus
2a setmana: del 5 al 9 de juliol
3a setmana: del 12 al 16 de juliol

Horari 
De 8.30 a 16.30, dinar i berenar 
inclosos.
Des de les 8.00, servei d’acollida.
Fins a les 17.00, servei de recollida.

Responsable 
Xavier Hernàndez, professor d’Edu-
cació Física de l’escola.

Preu 
190,5€ setmana

Activitats 
Gimcanes, jocs d’aigua, jocs tradici-
onals, excursions, nit a l’escola, parc 
aquàtic i moltes altres més. El missatge 
enigmàtic donarà pistes sobre què es 
farà l’endemà.

Què cal portar 
Vestit de bany, protector solar (millor 
posat des de casa), xancletes, tovallola 
i gorra. Els dies d’excursió cal portar 
una motxilla còmoda amb cantimplora 
i coberts, la samarreta del casal i una 
gorra. Quan calgui algun material extra 
us avisarem amb temps. És recoma-
nable dur ulleres de sol.

Places limitades.

Reunió informativa, dimarts 1 de juny 
a les 17.00h.

Aventport  i Aventport Plus



Estiu en 
dansa

Si t’agrada el ball, la música, 
el teatre i la gimnàstica, 
expressa’t movent el cos a 
l’Estiu en Dansa. 

T’agrada ballar?



Edats 
Alumnes de P5,  primària i secundària.

Dates 
1a setmana: de 28 de juny al 2 de juliol 
2a setmana: del 5 al 9 de juliol
3a setmana: del 12 al 16 de juliol

Horari 
De 8.30 a 16.30. dinar i berenar 
inclosos.
Des de les 8.00, servei d’acollida.
Fins a les 17.00, servei de recollida.

Responsable 
Sílvia Vidal, coordinadora de l’àrea de 
gimnàstica rítmica i dansa esportiva 
d’Aula Oberta. 

Preu 
169€ setmana

Activitats 
Activitats coreografiades: Diferents 
estils i danses del món (dansa del 
ventre, hip hop, country, rock and 
roll, danses africanes i de la polinèsia, 
contemporani,...).
Activitats lúdiques: Jocs, acrobàcies, 
tallers d’expressió i manualitats, activi-
tats aquàtiques, petit festival a final de 
setmana  i, fins i tot, excursions!

Què cal portar 
Equipament (roba esportiva i sabatilles 
esportives), equipament de rítmica 
o dansa (malles, mallot o samarreta, 
punteres o mitjons), vestit de bany, 
xancletes, tovallola i crema i estris per 
recollir el cabell (pinta, gomes, clips).
Els dies d’excursió cal portar una 
motxilla còmoda amb cantimplora i 
coberts i la samarreta del casal.

Places limitades.

Reunió informativa, dimecres 26 de 
maig a les 17.00h.

Estiu en dansa



Summer 
Adventure 
School

Indie Jonus and the Temple of 
Adventure
L’incansable Indie Jonus creu 
que encara no ha trobat tots els 
objectes i vol reescriure la història 
de nou. Acompanya’l en un viatge 
inoblidable a l’antic Egipte on 
descobrirem tresors amagats amb 
enigmes, mapes i codis secrets. 
Endinsa’t a l’aventura amb molta 
imaginació!



Edats   
Alumnes de P5 fins a 4t de Primària.
Es faran grups per edats.

Dates  
1a setmana: de 28 de juny al 2 de juliol
2a setmana: del 5 al 9 de juliol
3a setmana: del 12 al 16 de juliol
4a setmana: del 19 al 23 de juliol

Horari   
De 8.30 a 16.30, dinar i berenar 
inclosos.
Des de les 8.00, servei d’acollida.
Fins a les 17.00, servei de recollida.

Responsable  
Ignasi Mena, professor d’anglès de
CIC Idiomes.
Patty Vaca, professora d’anglès de
CIC Idiomes

Preu  
190,5€ setmana

Activitats   
Immersió lingüística amb jocs, tallers, 
manualitats, cançons i balls. Jocs i 
esports a l’aire lliure, una estona de 
bany i moltes altres activitats!
I, a més, una sortida o excursió a la 
setmana.

Què cal portar 
Vestit de bany, protector solar  
(millor posat des de casa), xancletes  
i tovallola. Els dies d’excursió cal portar 
una motxilla còmoda amb cantimplora  
i coberts, la samarreta del casal i  
una gorra.

Places limitades.

Reunió informativa, dijous 27 de maig 
a les 17.00h.

Summer Adventure School



Casal de 
setembre

Després d’un bon estiu què millor 
que començar el setembre amb 
noves aventures: excursions, tallers, 
gimcanes, representacions, jocs 
d’aigua... Una bona dosi d’il·lusió i 
diversió per començar el curs amb 
els ànims ben amunt!



Edats 
Grup I: alumnes que faran parvulari.
Grup II: alumnes que faran primària.

Dates 
1a setmana:  
del 30 d’agost al 3 de setembre
2a setmana:  
del 6 al 10 de setembre

Horari 
De 8.30 a 16.30, dinar i berenar 
inclosos.
Des de les 8.00, servei d’acollida.
Fins a les 17.00, servei de recollida.

Responsable 
Raquel Delgado, mestra auxiliar i moni-
tora i entrenadora de l’escola.

Preu 
169€ setmana

Què cal portar 
Vestit de bany, xancletes, tovallola, 
bombolleta o maneguets, (si no se 
senten gaire segurs dins l’aigua) i 
protector solar (millor posat des de 
casa). També el pitet i el llençolet 
(només alumnes que faran parvulari). 
Tot ben marcat. Els dies d’excursió 
cal portar una motxilla còmoda amb 
cantimplora i coberts, la samarreta del 
casal i una gorra.

Places limitades.

Reunió informativa, dimarts 25 de maig 
a les 17.00h.

Casal de setembre 



Inscripcions Informació

Inscripció autocar

Quan
Del 15 al 26 de març.
A partir del 12 d’abril es tornarà a obrir
la inscripció a les activitats que encara
tinguin places disponibles.

Com
 A través de la intranet de l’escola.
 Els alumnes de fora de l’escola hauran de 
fer la inscripció personalment a la secre-
taria de l’escola a partir del 12 d’abril.

Pagament:
 Alumnes de l ’escola: domicil iació 
bancària habitual, a primers de juliol. El 
casal de setembre es facturarà a primers 
de setembre.
 Alumnes de fora de l’escola: ingrés al 
compte ES31 0182 6035 41 0011507556

Baixes:
 Per poder retornar la totalitat de la quota, 
caldrà avisar amb un marge de 10 dies 
previs a la realització de l’activitat. Altra-
ment, només es retornarà el 50% de la 
quota corresponent als dies que no hagi 
participat.

Descomptes
 Primer fill: 25% a la 4a setmana i 40% a la
5a setmana.

Secretari d’Aula Oberta
Jaume Almera
Telf. 93 206 15 14
aulaobertasec@thaubcn.iccic.edu

 Dates Del 15 al 26 de març.
 Fora d’aquest període les inscripcions es 

faran via correu electrònic a la coordi-
nació de transport escolar.

 Com A través de la fitxa d’inscripció 
que trobareu a l’apartat Circulars de  la 
Intranet.

 Quota 
 Fins a 2 dies: 15€. / Més de 2 dies: 30€.
 Pagament Domiciliació bancària habitual.

Si no hi ha un nombre mínim d’alumnes 
inscrits, no es farà el servei.
Atès que els alumnes que fan ús del 
servei varien setmanalment en funció de 
les inscripcions a les activitats d’estiu, les 
parades i els horaris publicats són orien-
tatius i es concretaran en les setmanes 
prèvies a l’inici de les activitats.

Coordinació de transport escolar
Anna Serrano
Telf. 93 206 15 17
transportescolar@thaubcn.iccic.edu

 Segon fill: 30% a la 4a setmana i 50% a
la 5a setmana. Per gaudir d’aquest
descompte, el 1r fill ha d’haver estat
apuntat com mínim alguna setmana de
casal. En cas contrari, tindrà la conside-
ració de 1r fill.

 Tercer fill: 25% a la 3a setmana i 50% a la
4a i 5a setmana. Per gaudir d’aquest
descompte, els altres germans han
d’haver estat apuntats com mínim alguna
setmana de casal. En cas contrari, tindrà
la consideració de 1r o 2n fill en funció si
algun germà ha estat inscrit.

 Quart fill: 50% de descompte a partir
de la 2a setmana. Per gaudir d’aquest
descompte, els altres germans han
d’haver estat apuntats com mínim alguna
setmana de casal. En cas contrari, tindrà
la consideració de 1r,2n o 3r fill en funció
si algun germà ha estat inscrit.
 
Documents
Targeta sanitària per als inscrits a Thau 
Natura (caldrà donar-la el mateix dia de la 
sortida).
Fitxa d’autorització familiar que haureu 
d’omplir a través de la plataforma educa-
tiva ClickEdu. Rebreu un correu electrònic 
informant quan i com fer-ho.

Alumnes de fora de l’escola
Fitxa d’inscripció, autorització i observa-
cions de salut (disponible a secretaria). 
Comprovant de l’ingrés al compte bancari.

Notes

Activitats Servei d’autocar



Parades matí
Hora/Parada
07:20 / Còrsega – Castillejos  
07:30 / Ausiàs March - Pg. St. Joan 
07:25 / Girona – Consell de Cent
07:27 / Girona - Diagonal
07:30 / Pg. St. Joan – Rosselló 
07:33 / Pl. Joanic
07:43 / Escorial – Camèlies 
07:45 / Tv. de Dalt – Verdi 
07:50 / Gral. Mitre -  Muntaner 
08:00 / Pl. Molina
08:03 / Balmes – Av. Diagonal
08:05 / Av. Diagonal – Muntaner 
08:07 / Av. Diagonal    Francesc Macià
08:08 / Av. Diagonal -  Beethoven
08:10 / Av. Sarrià - Ricardo Villa
08:12 / St. Amèlia / Fontcoberta 
08:20 / Pg. M. Girona - Capità Arenes
08:25 / Escola Thau

Parades matí
Hora/Parada
07:20 / Rbla.Just Oliveras – E.Prat de la Riba
07:30 / Pl. Cerdà - Pg. Zona Franca
07:35 / Viladomat - Diputació
07:40 / Entença - Consell de Cent
07:45 / Entença - Rosselló
07:46 / M. Sentmenat - Equador
07:47 / M. Sentmenat - Numància
07:48 / Can Bruixa - Joan Güell
07:50 / Av. Madrid - Joan Güell
08:00 / GV Carles III (Bus) - Trv. de les Corts
08:05 / Av. Madrid - Arizala
08:07 / Tv. de les Corts – Pintor Tapiró
08:18 / Cardenal Reig – Av. Sant Ramon
08:25 / Escola Thau

Parades tarda
Hora/Parada
16:35 / Escola Thau
16:40 / Pl. Sarrià 
16:45 / Francesc Carbonell - Capità Arenes
16:50 / Pl. Prat Riba - Numància
16:55 / Via Augusta - Muntaner
17:00 / Muntaner – Tv. Gràcia
17:02 / Tv. Gràcia – Balmes
17:04 / Balmes – Av. Diagonal 
17:06 / Balmes – París 
17:07 / Balmes - Rosselló
17:09 / Balmes – València
17:10 / Consell de Cent - Bruc
17:12 / Consell de Cent - Pg. St. Joan
17:13 / Girona - Rosselló
17:14/ Pg. St. Joan - Rosselló
17:15 / Pl. Joanic
17:25 / Indústria – Conca 

Parades tarda
Hora/Parada
16:35 / Escola Thau
16:40 / Esplugues - Nestlé
16:45 / Cardenal Reig (Parvulari Dídac)
16:50 / Riera Blanca (Bus) - Tv. Corts
16:52 / Av. Madrid - Arizala
16:53 / Cte. Benítez - Trav. Corts (Bus. Quiosc) 
16:55 / Tv. Corts - GV Carles III
16:57 / Tv. Corts - Joan Güell
16:59 / Tv. Corts - Vallespir
17:00 / Tv. Corts - Numància
17:03 / Berlín - Numància
17:05 / Berlín - Josep Tarradellas
17:07 / Rocafort - Rosselló
17:09 / Rocafort - Consell de Cent
17:12 / Consell de Cent – Viladomat 
17:15 / Viladomat – Gran Via 
17:20 / Pl. Cerdà - Jutjats Gran Via
17:30 / Rbla.Just Oliveras – E.Prat de la Riba

Ruta groga Ruta blava



www.iccic.edu/thaubcn


