the detectives
squad

Casal d'estiu 2022
Col·legi Sagrada Familia Santa Perpètua de Mogoda

El casal d’estiu
Descobreix un casal diferent: el lloc ideal on els nens i nenes es diverteixen
i aprenen anglès amb una base d’educació en valors en un entorn inclusiu
que els és molt proper i familiar: el mateix centre escolar.
Per a BeKith ensenyar anglès amb valors significa estendre l’abast del nostre
ensenyament i deixar empremta en l’alumne i el seu entorn. Significa enriquir
les dimensions emocionals dels nostres alumnes mentre aprenen anglès i
mentre gaudeixen perquè convisquin de millor manera en societat, creant a
un entorn d’aprenentatge actiu, alegre i educativament productiu.

Casal dividit en 5 torns independents
del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
Temàtica per setmana:
27/06 - 01/07

The mystery of the crown jewels

04/07 - 08/07

The eye of the jaguar

11/07 - 15/07

The green beetle

18/07 - 22/07

The case of the emperor’s sword

25/07 - 29/07

The golden rhino

The detectives squad
Les autoritats mundials estan molt
preocupades: han desaparegut els més
preuats tresors i peces d’art de diferents
museus del món.
La nostra missió serà convertir-nos en
super detectius i seguir la pista dels
lladresarreu del món per recuperar totes
les peces robades.
Cada setmana viatjarem a un país
diferent i utilitzar tot el nostre enginy i
habilitats per resoldre un cas.
T’hi esperem!

segueix
pistes

desxifra
codis

troba missatges
secrets

recupera les obres
d'art robades

Com és el casal BeKith?
Anglès

€

Casal amb activitats 100% en anglès, on practicar i
comunicar-se en un àmbit de lleure i diversió.

Excursions
- Una excursió quinzenal de tot el dia (de 9 a 17 hores)
- Una excursió quinzenal de matí caminant a parcs o
entorn proper

Horaris i preus
Torn de matí: de 9 a 13 hores: 65,5 €
Torn de matí i dinar: de 9 a 15 hores: 99,75 €
Torn de tot el dia: de 9 a 17 hores: 117,5 €
Acollides de 8 a 9 hores: 13,5 €
Els preus mostrats són per setmana

Inscripció
Període d’inscripció:
Del 2 al 27 de maig de 2022
Per raons d’organització i planificació, més enllà
d’aquestes dates els inscrits quedaran en llista
d’espera. Per a la realització del casal es requereix
un mínim de 20 inscrits per franja horària i
setmana. El 15 de juny es farà la confirmació de
les setmanes.
Documentació
necessària
(cal
carregar
escanejada al formulari d’inscripció):
- Fotografia de l’alumne
- Targeta sanitària
- DNI/NIE/Passaport de pare/mare/tutor
- Cartilla de vacunació

Servei de menjador
Servei de càtering La Cuineta

Activitats aquàtiques
Una sortida setmanal a la piscina

Lloc
El casal es durà a terme a les instal·lacions de l’escola

Web d’inscripció:
www.bekith.es/cat/casalsafasp

Modalitat de pagament
€

El pagament es podrà fer:
· Per transferència bancària
· Als caixers automàtics amb el codi de barres

Mesures de seguretat i higiene:

Descomptes (5% no acumulable):

Grups:
Els infants es divideixen en grups segons les
restriccions aplicables en el moment d’iniciar el cas,
si n’existeixen.
Requisits dels participants:
Els infants hauran de tenir absència de malaltia i
de simptomatologia compatible amb la COVID-19 i
hauran de tenir el calendari vacunal actualitzat. Els
infants amb patologies prèvies de base caldrà que
siguin valorats pels serveis mèdics abans de fer la
inscripció.
Mesures de protecció:
Durant tota la jornada seguirem les mesures de
protecció, com el rentat de mans quan comencem i
quan acabem una activitat, la neteja i desinfecció de
les instal·lacions i la delimitació d’espais en cas que
sigui necessari.

•
•
•
•

Segon germà i successius
Família nombrosa
Família monoparental
Inscripció a 4 setmanes o més

Anul·lacions i devolucions
No es retornarà cap import un cop finalitzat el període
d’inscripció, excepte en cas de força major. En aquest cas,
s’abonarà un 70% si s’avisa abans de l’inici del casal. Una
vegada comencin les activitats, l’import retornat serà del 50%.

Reunió informativa
Es realitzarà una reunió informativa el dimarts 19
d’abril a les 18:30 hores amb aquest LINK

we're better
together

Arc de Sant Cristòfol 23
08003 Barcelona
934 817 475
www.bekith.es
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