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CASAL D’ESTIU MANYANET MOLINS 2021
Benvolgudes famílies,
Durant el període del 28 de juny al 30 de juliol de 2021 l’escola organitza el 6è casal d’estiu
Manyanet Molins amb diferents dinàmiques i jocs de lleure per als nens i nenes de P3 fins a 6è de
primària.
Tal com vam fer el curs passat, el casal d'estiu s'organitzarà seguint els protocols específics que es
puguin derivar en relació a les activitats de lleure educatiu del 2021 determinades per la situació de
la pandèmia.
Com cada estiu el casal és un espai per potenciar la dimensió socioemocional dels nostres infants a
través dels jocs, les dinàmiques cooperatives i de l'equip de monitoratge format per mestres de
l'escola i monitors/es.
El període d’inscripció serà del 12 d'abril al 15 de juny. Davant la possibilitat que hi hagi limitació
del nombre de participants degut a les mesures de protecció i seguretat de la COVID la reserva de
places es farà per ordre d’inscripcions i fins a emplenar el nombre de places per grups d'edat.
A la propera circular us farem arribar un formulari que haureu d’emplenar per formalitzar la
inscripció.
Si no s'assoleix un mínim d’alumnat en alguna setmana o franja horària ofertes, o les mesures de
restriccions per la COVID no permeten realitzar el casal d'estiu, l’escola es reserva el dret i l’obligació
de la seva anul·lació, amb avís previ a les famílies interessades.
El pagament es farà per facturació bancària abans del primer dia del casal, el dia 28 de juny.
Després d'aquesta data no s'aplicarà el descompte del 5% si la inscripció és més de dues setmanes
i en el cas de baixa d'alguna setmana es farà una retenció del 10% de l'import.
Per a qualsevol dubte o consulta us podeu dirigir al següent correu:
casaldestiu@molins.manyanet.org
El dijous 20 de maig a les 18:00h farem la reunió informativa del Casal d'estiu de manera virtual.
Us farem arribar l'enllaç per poder participar-hi.
Amb els millors desitjos d'esperança i força per a totes les famílies!
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