CASALET DEL 5 AL 22 DE JUNY 2018

El Casalet és una activitat diària pensada amb la finalitat de poder complementar l’horari escolar durant la
jornada intensiva de les escoles al mes de juny i a més per ajudar a les famílies en la seva conciliació familiar
i laboral. Aquest servei està destinat a tots/es els infants de l’Escola.

Centre d’Interès
LA BERTA I LES SEVES ULLERES
Un bon matí, la Berta es troba una capseta amb les ulleres de visió empàtica al portal de casa seva. A la
capsa hi diu que “qui se les posi hi veurà amb empatia”. L’ajuden a entendre com se sent en Pau, un amic
de la classe i també al Quisso, el seu gosset. L’ajuden a resoldre un conflicte familiar. Tota la família i els
amics de la Berta, utilitzaran aquestes ulleres fins que, un dia, s’adonen que han après a veure-hi amb
empatia sense dur-les posades…
Mitjançant aquest conte ens ajudarà a viatjar cada tarda a treballar sobre les nostres emocions més
primàries: Alegria, tristesa, por, ira, empatia, felicitat...

Inscripció
Període d’inscripció: fins al 30 de maig a través de la web www.einacooperativa.coop

Horaris i preus
Dies

La quota inclou
15:30h a 16:30h

Tot el Casalet

30,00€

12 ó 13 dies

29,00 €

10 ó 11 dies

26,00 €

8 ó 9 dies

22,00 €

6 ó 7 dies

20,50 €

4 ó 5 dies

16,50 €

2 ó 3 dies

10,50 €

Esporàdic

5,00 €

Es farà un descompte del 5% als segons germans/es i
successius/ves.

 Direcció pedagògica.
 Gestió dels cobraments de les quotes.
 Despeses de gestió i materials fungibles per a
les activitats.
 Contractació,
substitucions,
formació,
supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 Pòlissa
d’assegurança
d’accidents
i
responsabilitat civil d’infants.
 Equip de monitors/es amb àmplia experiència
en l’educació del lleure.


Condicions

Per més informació

 El cobrament es farà una setmana abans
d’iniciar el Casalet.
 Les baixes s’hauran d’informar per escrit al
correu: activitats@einacooperativa.coop . Un
cop fet el cobrament només donaran dret a la
devolució del 50% de la quota.
 No es retornaran diners per absència puntual
els dies d'activitat.
 Les absències prolongades, els canvis o les
anul·lacions dels dies d'activitat s’haurà de fer
amb una setmana d'antelació.

Eina Cooperativa
C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa
activitats@einacooperativa.coop
www.einacooperativa.coop
Tel. 93 736 47 22
de 10h a 14h i de 16h a 19h

