
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Activitats d’estiu per a 

infants de � a  anys 

(que hagin cursat de P� 

a �r), en grups 

diferenciats per edats. Les 

setmanes de vacances de juny i juliol estaran 

emmarcades per un eix lúdic musical i entorn a les 

noves tecnologies que guiarà les activitats del Casal. 

Activitats plenes de ritme i un munt de jocs d’estiu per 

moure l’esquelet i passar-ho d’allò més bé.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats d’estiu per a 

infants de � a �� anys (que 

hagin cursat de �n a  è), 

en grups diferents per edats. 

Les activitats promouran la 

recerca i l’exploració de l’entorn més proper, la ciutat de 

Badalona amb els seus espais urbans i naturals, històries 

i secrets. Un munt d’activitats a l’aire lliure per aconseguir 

superar el Joc de Badalona i moltes aventures.    

 

 

 

El Musik@l’estiu i el Badaestiu ofereix als nens i nenes un temps de descans merescut i, a la vegada,  d’aprenentatge, 

lleure, esbarjo i diversió. La gran varietat i diversitat d’activitats (danses i cançons, gimcanes, jocs d’aigua, sortides, jocs 

d’exterior i interior, tallers...) i  la seva adequació a les característiques dels nens i nenes, així com l’experiència i qualificació 

de l’entitat i l’equip de monitors, asseguren la qualitat pedagògica del Casal.  

Podeu consultar més informació dels projectes educatius a la pàgina web:  www.elmicaquer.com   

 

Dilluns 25 i dijous 28 de maig de 16:30h a 17:30h: inscripcions per als nens i nenes 

de l’escola, a la sala de l’AMPA de l’Artur Martorell. La inscripció durant aquests dies 

garanteix al 100 % la plaça al Musik@l’estiu. A partir del 2 de juny, els dimarts, dijous 

i divendres de 17h a 20h: inscripcions obertes a tots els infants, a El Micaquer 

(c/Eduard Marquina 18-20 local, barri de Canyadó).  

Les places s'ompliran per ordre temporal d' inscripció fins cobrir les places disponibles. 

No es faran reserves per telèfon ni e-mail.  

Cal que la inscripció la faci el pare/mare/tutor legal del nen/a. Heu de portar una 

foto mida carnet i una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, així com omplir i 

signar l’autorització i realitzar el pagament.  

El nen/a es considerarà inscrit quan hagi realitzat tots aquests tràmits. 

REUNIÓ INFORMATIVA Divendres 15 de maig a les 17:15h 

REUNIÓ D’INSCRITS Dimarts 16 de juny a les 17:15h 

 Matí M i T 

Primera setmana de ? dies ?@€ B@€ 

Una setmana de B dies B€  C€ 

Casal complet de   setmanes 

(del �� de juny al �� de juliol) 
294€ 358€ 

Descomptes a l’apuntar-se més d'una setmana! 

Descomptes per a germans! Descomptes MEGA-MIC! 

Preu menjador diari: �€  i setmanal sense picnic: ��€  

Preu acollida diària: �€  i setmanal: �@€ 

Formes de pagament: 

* En efectiu 

* Realitzant una transferència bancària:  

Número de compte: ES22 2038 9915 6030 0077 7582 

A nom de "El Micaquer", posant-hi com a pagador el 

nom del nen/a (no el del pare/mare). 

Aquesta activitat es realitza amb la col·laboració de l´AMPA de l´escola. 


