Colònies d’estiu:
temps per divertir-se, créixer i aprendre !

English Hollidays ’19
a Ca Manxol
· Entre els dies 1 i 5 de juliol. Benvinguda el dilluns 1 a les 9’00 h.

Data límit d’inscripció

Comiat el divendres 5 a les 17’30h. Els pares són els encarregats
de portar i venir a recollir a la canalla i hauran de respectar els
horaris establerts pels organitzadors. Un cop a la casa els nens
seran responsabilitat dels monitors.

16-6-2019
Places limitades

· Colònies dirigides a xiquets i xiquetes d’entre 5 i 14 anys.

Què inclouen?

· Durant aquests cinc dies els participants en les English Holidays

faran activitats de tota mena (tallers, gimcanes, jocs ...) on l’anglès en serà el protagonista. No es tracta d’una immersió lingüística total, sinó que la pretensió és que la canalla es familiaritzi amb l’idioma i n’aprengui algunes fórmules bàsiques.
· L’objectiu principal de les colònies és la sociabilització de la ca-

Manutenció i allotjament
Activitats i piscina
Monitors 24 h.
Assegurança RC

nalla, per això es promourà la convivència amb d’altres xiquets
de la seva edat. En aquest sentit, a banda de la vessant lúdica,
tindran especial importància l’adquisició de valors com el respecte, la responsabilitat, el treball cooperatiu i l’amistat.

Informació i reserves
info@camanxol.com
690849296
977 098003 (entre 10-13 h)

I el preu ?

230

I per reservar?
1.

Descarregar-se el full d’inscripció.

2.

Fer el pagament de reserva 70 en un dels comptes que figura a sota. La
quantitat restant (160 ) es pagarà en efectiu el dia d’arribada.

3.

Enviar justificant de pagament + full d’inscripció + còpia de la targeta sanitària a info@camanxol.com

4.

S’ha de portar la documentació original el dia d’arribada.
BBVA- ES88-0182-4355-60-0200191646
La Caixa- ES11-2100-0065-25-0200260746

Qui som?
La casa de colònies ca Manxol (Rasquera) és una instal·lació legalitzada amb el núm.435
del Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat de Catalunya, gestionada per
Germans Farnós Pallarès S.L, empresa dedicada al món del lleure des de 2005. El monitoratge durant les colònies el duen a terme professionals experimentats que treballen a
ca Manxol tot l’any.

