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La Fun Week
És on moltes famílies troben el lloc ideal perquè els seus
fills/es es diverteixin i aprenguin anglès durant les vacances d’estiu en un entorn que els és molt proper i familiar,
el propi centre escolar.

L’equip de la Fun Week
Lʼequip del Casal dʼestiu estarà format per un grup de
monitors/es i un/a director/ a que supervisarà i coordinarà
els aspectes organitzatius de les activitats i que serà el
referent de les famílies.

Preus per setmana
De 9 a 13.30h
104,50€
De 9 a 15h
143€
Inclou activitats, piscina i assegurança

Activitats i sortides
Taller de DJ, graffiti, hip hop, piscina i streetball són algunes de les activitats que els/les alumnes realitzaran aquest
estiu.

Adreçat a
La Fun Week està adreçada a alumnes de 1r fins a 4t d’ESO.

Anglès
Aprendre un idioma de manera amena i divertida sovint
esdevé un record inoblidable. Diàriament farem sessions
en anglès amb el nostre professorat especialitzat. La
resta de les activitats també es duran a terme utilitzant
aquesta llengua.

La Fun Week s’estructura
en 2 torns independents:
1er torn:
Del 3 al 7 de juilol
2on torn:
Del 10 al 14 de juliol

Horari de la Fun Week
De 9 a 13.30h.
De 9 a 15h.

Lloc
La Fun Week es durà a terme a l’edifici de l’escola.

Modalitat de pagament
Les famílies que ho desitgin tindran l’opció a fer el
pagament en dos terminis.
La data límit per fer el primer pagament (50%) i tenir
la plaça assegurada serà el 19 de maig. El segon pagament (50% restant) s’haurà de realitzar abans del 10
de juny. El pagament es realitzarà a través dels caixers
automàtics de La Caixa utilitzant el codi de barres.*
* És molt important que poseu el nom del/la alumne/a
quan feu l’ingrés i feu arribar el comprovant de pagament
a l’escola.

Anul·lacions i devolucions
No es retornarà cap import després del 10 de juny, excepte en cas de malaltia justificada. En aquest cas s’abonarà
un 70% si s’avisa abans de la Fun Week. Una vegada
comencin les activitats, l’import retornat serà del 50%.

Període d’inscripció
Per inscriure el vostre fill/a la Fun Week 2017 cal complimentar el full d’inscripció adjunt i lliurar-lo amb la documentació pertinent a secretaria de principis a finals de
maig. Per raons d’organització i planificació d’activitats,
més enllà d’aquestes dates els inscrits quedaran en llista
d’espera.

