CASAL
D ESTIU 2017
la
ganyota
de la ues

El Casal d’Estiu del G.E. La Ganyota de
la UES és un projecte que ofereix un servei
d’educació en el lleure. Planteja una alternativa a
l’oci convencional consumista, a la
vegada que realitza una funció pedagògica.
Mitjançant activitats de natura, esports
de muntanya, jocs i tallers es pretén fomentar una
sèrie de valors humans, la convivència i el treball
en grups. I formar els infants
en el món de l’excursionisme i la natura.

del

26 de juny al

28

de juliol

per a infants
de p3 a 4 eso
Per a més informació:
Unió Excursionista de Sabadell
C/ Salut 14-16
Sabadell
laganyota.casal@ues.cat
http://esplailaganyota.blogspot.com
http://www.ues.cat

SOCIS I NO SOCIS

Reunio informativa: Dimecres 10 de maig a
les 21:00 a la Sala d actes de la UES
C Salut 14 16
Obertura d inscripcions:
10 de Maig socis
17 de maig no socis

INFORMACIO

ACTIVITATS

PREUS PER SETMANA
SOCIS

excursionisme

Normal Esporàdics

Acollid

a

Matí

QUAN?
esports de muntanya i campaments

El casal del G.E. La Ganyota de la UES serà
del 26 de juny fins al 28 de Juliol.
La 2a setmana del casal del 9 al 16 de Juliol
oferim Campaments a Sau o Casal.
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Realitzarem iniciacions
a esports de muntanya

Càterin
g
Tarda

3€

70€

15€

6€

7€

20€

6€

NO SOCIS
Normal Esporàdics

Acollid

a

Matí

Danses i cançons

jocs ludics i esportius

ON?

10€

Càterin
g
Tarda

A l’Entitat de la UES, a l’escola Enric Casasses,
a l’exterior, i a les rodalies de Sabadell.

12€

4€

75€

20€

6’50€

7’50€

22€

7€

INSCRIPCIONS
piscina

HORARIS
ACOLLIDA - De 8:00 a 9:00
CASAL MATÍ - De 9:00 a 13:00
MENJADOR - De 13:00 a 15:00
CASAL TARDA - De 15:00 a 17:00

nals

rgeneracio
activitats inte

Treballem per l’intercanvi de
coneixements i experiències
entre generacions (CI)

activ

itats

a la
natu
ra

Realitzarem activitats per
conèixer la fauna i flora del
Vallès Occidental.

man

Obertura d’inscripcions: 10 de Maig per a
socis i 17 de Maig per a no socis.
A l’entitat de la UES: dilluns i divendres de
19:00h a 21:00h a la UES.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

ualit

ats

* Full d’inscripció
* Resguard del pagament
* Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
* Fotocòpia del DNI de l’infant
* Foto de carnet de l’infant

