
Quan: Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9:00h a 13:00h
Servei de menjador de 13:00 a 16:30

Lloc: Plaça 11 de setembre local 4B
Edats: De 3 a 11 anys.
Preu: Des de 54€ a la setmana.
Inscripció: Del 22 de maig al 22 de juny al nostre centre.
https://owl.cat/



Per aquestes vacances d’estiu

Presenta:

LET´S GO TO THE 
THEATRE...again

“SUMMER ENGLISH SCHOOL” és per a nens i nenes des
de 3 a 11 anys, a les instal·lacions de l’escola.

Podeu inscriure els vostres fills/es per a tots els dies o bé
per les setmanes que desitgeu.

Totes les activitats giraran al voltant d’un tema central:

“LET´S GO TO THE THEATRE ... Again !!

Treballarem sobre cinc obres de teatre adaptades a les
edats dels nens. A cada representació treballaren
vocabulari, expressions, la capacitat de memoritzar i
explicarem la “moralina” de l´obra. Totes les activitats
seran en Anglès.
El servei de menjador també es farà en Anglés.



“LET´S GO TO THE 
THEATRE... 

again”
• Tarifes:

Summer English
School de 9h a 13h.

Preu

(5 setmanes) 270,00 €

(4 setmanes) 224,00 €

(3 setmanes) 174,00 €

(2 setmanes) 120,00 €

(1setmana) 65,00 €

Si no hi ha el mínim d’usuaris en totes les setmanes, aquesta activitat i el servei de menjador
no es podrà fer. (mínim 5 alumnes per setmana)

Informació i inscripció:
La inscripció es farà del 22 de maig al 22 de juny, de 17:00 a 19:00 a la nostra escola.
Al fer la inscripció s’haurá de lliurar el full d’inscripció i fer el pagament per setmanes escollides.

Descomptes:
Tots els actuals alumnes del centre tindran un 5% de descompte.
Els germans tindran un 5% de descompte que no serà acumulable si ja son alumnes del centre.

Servei menjador:
Cada alumne es portarà la seva pròpia carmanyola. Aquest servei també es farà en anglés.

Servei de menjador Preu

de 13h a 16:30h 20€ (cada setmana )



Inscripció a la

Nom alumne/a ………………………………………………………………………………………………….

Cognoms …………………………………………………………………..………………………………………

Adreça …………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………………………

Telf. …………………………………………….

Data de naixement …………………………………….……………………………………………………

Marca amb una X les setmanes que asistirá Servei Menjador

 1ª Setmana (26/06 – 30/06)

 2º Setmana (03/07 – 07/07)

 3º Setmana (10/07 - 14/07)

 4º Setmana (17/07 – 21/07)

 5ª Setmana (24/07 – 28/07)

Nom i cognoms del pare, mare o tutor 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………..……………………………………..

Correu electrònic ………………………………………………………………………………………..

DNI ……………………………………………………………………………………………………………..

 Autoritzo el meu fill/a a participar en totes les activitats del SUMMER ENGLISH 
SCHOOL 2017

Observacions i dades d’interés (al.lèrgies, enfermetats, discapacitats …)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Signatura del pare o mare, tutor o tutora.


