El Casal d’Estiu de l’escola La Trama 2019 estarà organitzat per
l’Associació Catalana L’Escotilló, entitat que neix amb la
voluntat d’oferir activitats als infants, joves i adolescents,
transmetent valors i educació en el lleure i posant èmfasi en el
teatre com a eina d’aprenentatge.
Amb ells viuràs les millors aventures de l’estiu! T’HI ANIMES?

Esteu preparades per descobrir
què s'amaga darrere el joc de…

"TRAMANGI"?
La Clara és una nena molt valenta que ha volgut treure la pols a
un taulell d'allò més sofisticat! No sembla un joc de taula gaire
corrent, les instruccions semblen un jeroglífic, el dau té més de
6 cares i les fitxes són de formes diverses! Quina història
amaga aquest joc? Fem una partida i sortirem de dubtes!
Endinseu-vos a viure una aventura plena d'emocions amb la
Clara durant el Casal d'Estiu!
Viu-ho amb l’Escotilló!
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NO PARAREM QUIETS!
Els dimarts... Descobrirem Sabadell de maneres ben divertides
tot fent activitats per la ciutat, pels seus parcs i places. I els
dijous... Seran genials per aprofitar els dies sencers perquè
anirem d’excursió! Imagina sortir de la ciutat i passar un bon dia
en un entorn més rural, al bosc, en un parc d’atraccions o a la
platja... A més a més, farem activitats de teatre, jocs d’aigua,
tallers manuals i de cuina, gimcanes,... I molt més!
LA NIT DEL CASAL
T’imagines passar una nit dormint a l’escola? El 9 de juliol
podràs fer-ho, ens hi quedarem a sopar i a dormir!

IN
FORMA’T!
Reunió informativa el dia 7 de maig de 2019 a les 20h al
menjador de l’escola (Edifici Bracons – C/ Estrella, 5).
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
(presentar el dia de la inscripció)
o Full d’inscripció (es repartirà a la reunió)
o Fotocòpia de la Targeta Sanitària
o Fotocòpia de les vacunes
o Fotografia de mida carnet
INSCRIU-TE AL CASAL

(*Nota: la setmana del 29 Juliol al 2 d’agost es farà casal si hi ha un
mínim d’infants inscrits)

CONTACTA’NS
Associació Catalana L’Escotilló
08206, Sabadell
C.I.F. G-66273509
Responsable:

Francesc Asens - 627 126 871

Coordinadora i directora: Laura Bautista
casalestiulatrama@gmail.com / www.lescotillo.cat
Organització conjunta amb AMPA Escola La Trama
Servei de menjador amb Càtering La Vostra cuina

PREUS

