
 

 

 

  
Modalitats i preus per setmana                               

Modalitats Preu setmanal 

Acollida matí   08h a 09h 12€ 

Matí                    09h a 13h 74€ 

Matí + Dinar 09h a 15h 112€ 

Matí + Dinar + Tarda 09h a 17h 132€ 

Horaris, modalitats i preus 

▪ 5 % de descompte per inscriure 3 setmanes o més. 

▪ 5 % de descompte a partir del 2n germà. 

▪ 5 % de descompte a famílies monoparentals. 

Reunió informativa  

Data a confirmar  

 

Inscripcions ON LINE 
www.peretarres.org/estiu/casals 

93 366 86 06 
casals@peretarres.org 

ESCOLA FEDAC RIPOLLET  
Del 27 de juny al 29 de juliol 

Descomptes (Acumulable fins a 15%) 

Inscripcions  

Reunió per inscrits 

Data a confirmar   

 

peretarres.org/estiu/casals

s 



 

Comença l’aventura! L’Àlex, un jove explorador, ha decidit 
reprendre el camí dels seus pares, l’Alba i en Tom, dos famosos 
exploradors arreu del món! L’Àlex ha descobert que els seus 
pares van viatjar per diverses regions del planeta i van deixar 
diversos objectes d’explorador per allà on passaven. Volien que 
el seu fill, de gran, pogués viure aventures com ells. 
 

Així doncs, el nostre aventurer decideix recórrer les regions del 

món que els seus pares van explorar amb l’objectiu de trobar 

aquests objectes i dur-los al museu de la ciutat. Serà una 

col·lecció increïble! Vols ajudar l’Àlex a recórrer regions del 

planeta, conèixer persones increïbles, visitar països fascinants, 

descobrir cultures úniques i aconseguir els objectes 

d’explorador? T’hi esperem... Aventura’t! 

PROGRAMACIÓ SETMANAL 

 

Festa de famílies 

 

SETMANA TIPUS AL CASAL 2022 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 h Acollida matinal: racons d’activitats 

9.00-9.30 h Bon dia 

9.30-10.30 h 
Arribada del 
personatge 

 

GIMCANA 
D’AIGUA 

 

GIMCANA 

EXCURSIÓ 
 

Activitat Centre 
d’interès 

10.30-11.00 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

11.00-12.30 h 
Decorem el 

casal 
Activitat Centre 

d’interès 
JOCS D’AIGUA 

12.30-13.00 h Dic la meva! Dic la meva! Dic la meva! 

13.00-14.00h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

14.00-15.00h  Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

15.00-16.00h Activitat tarda Activitat tarda Activitat tarda 
Activitat 

tarda 
Activitat tarda 

16.00-17.00h Activitat tarda Activitat tarda Activitat tarda 
Activitat 

tarda 
Activitat tarda 

 

CENTRE D’INTERÈS 
 

Activitats per 
l’entorn 

Activitats d’aigua 

Organitza: Gestiona: 


