
www.casaldelsangels.org
Descompte del 10% per inscripcions 
de 4 setmanes. 

NOTA: La realització queda condicionada al 
nombre d’inscripcions. 

Inscripcions: del 2 al 13 de maig podeu 
fer arribar el full d’inscripció 
complimentat i signat a Recepció o per 
e-mail a serveis@casaldelsangels.org

Pagament: es cobrarà en el rebut de 
juny de l’Escola. 

Les activitats les duran a terme mestres 
d’anglès de l’Escola. 

Coordinació a càrrec de profesionals de 
l’Escola: Marta Moyà Salmerón i 
Maika Soldevila Batlle.

INSCRIPCIONS 
del 2 al 13 maig

DEL 23 DE JUNY AL 
22 DE JULIOL DE 2022

10% de Dte.
Inscripcions 
per les 4 setmanes

summer2022school

Let’s 
travel 

together!

Where do you want to go on a trip? in the summer we will help 
you to get to know the different continents, cultures, 
languages, traditions of the world so that you can decide...

On vols anar de viatge? en el summer t'ajudarem a conèixer 
els diferents continets, cultures, idiomes, tradicions del món 
per que ho puguis decidir...



PARTICIPANTS
Adreçat als nens i 
nenes del 2n cicle 
d’E. Infantil (P-3, 

P-4 i P-5) i 
d’Ed. Primària

JOCS D'AIGUA
FESTA DELS 

COLORS
NOVES 

EXPERIÈNCIES
I ALTRES 

SORPRESES
...

PROGRAMES 
Farem tallers 

d’activitats creatives, 
d’activitats físiques, 

propis d’aprenentatge 
de la llengua anglesa, 

jocs...

DEL 23 DE JUNY AL 22 DE JULIOL DE 2022

PREUS PER 
SETMANES del 23

al 27 JU
N

Y

JU
LI

O
L

del 4 al 8 juliol
de l’11 al 15 juliol
del 29 al 22 juliol

De 8 a 9h (acollida matí)
De 9 a 13h 
De 9 a 15h (amb dinar)
De 9 a 17h (amb dinar)

4
14
24
30

€
€
€
€

€
€
€
€

15
70
120
150

REUNIÓ
DE PARES
on-line (TEAMS)
dimecres
15 de juny
a les 18:30h

There are many 
things we have to 

tell you!!! Let’s go!!!

T'hem d'explicar 
moltes coses!!! 
Som-hi!!!

del 27/06 al 1

Let’s 
travel 

together!
Let’s 

travel 

together!
Let’s 

travel 

together!
Let’s 

travel 

together!


