CAMPUS LAC (LABORATORI D’APRENENTATGE CIENTÍFIC)

SETMANES

TERCER DE PRIMÀRIA (2007) – SEGON d’ESO (2002).

Compromesos amb mètodes d’innovació pedagògica, i per tercer any consecutiu, el Laboratori
d’Aprenentatge Científic (LAC) acompanya infants i joves en el gaudi d’explorar i descobrir; de viure la
ciència i la tecnologia a través de fer, pensar, comunicar i sentir.

El Campus LAC és un espai de lleure que acompanya als participants en
l’experimentació de l’entorn i en la descoberta dels fenòmens que ens
amaga amb l’objectiu de divulgar la ciència i despertar la curiositat
per tot allò que ens envolta.
Aprofitant diferents espais com aules i laboratoris equipats, espais
exteriors
i
la
piscina,
desenvoluparem
activitats,
tallers
d’experimentació, projectes de construcció, gimcanes i concursos
científics.

MATÍ*

MENJADOR

(9 - 14 HORES)

(esporàdic: 8,9 euros)

1

104,53€

2

171,59€

3

238,7€

4

288,89€

PREU PER SETMANA:
42€
TOT EL CASAL:
150€

*L’OPCIÓ MATÍ INCLOU LA SORTIDA QUE ES FACI AQUELLA SETMANA DE 9 A 17h

**TOTES LES SORTIDES ESTAN INCLOSES

A més a més, PISCINA pròpia, sortides, inflables,...
L’equip de monitors està format per joves del món de la ciència amb
experiència en l’educació en el lleure.
Tens ganes de gaudir de l’estiu i de la ciència? T’esperem al Campus
LAC!
Si en vols saber més consulta el nostre web a www.lac.cat o envia’ns
un correu a info@lac.cat

Acollida

1setmana/10€

2 setmanes/20€

3 setmanes/29€

4 setmanes/38€

esporàdic 5€

Permanències

1setmana/10€

2 setmanes/20€

3 setmanes/29€

4 setmanes/38€

esporàdic 5€

Nom i cognoms

Servei d’acollida matinal (8 a 9) i menjador (14-15)
L’equip de monitors del LAC format per enginyers, biòlegs, i joves del món de la ciència i la
tecnologia, ja s’estan preparant per gaudir aquest estiu experimentant amb tots vosaltres.

Rebreu informació més detallada del dia a dia dels vostres fills/es a la presentació d’Estiu Als
Salesians: DIJOUS 19 DE MAIG A LES 19:30 HORES (SALA D’ACTES DE L’ESCOLA

Escola
Data naixement

SALESIANS)

Les activitats d’ESTIU ALS SALESIANS estan coordinades i guiades per Edu Pau i Raúl Herrero (professors de l’escola)

Per qualsevol dubte o aclariment no dubteu a contactar amb:
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció

info@lac.cat

Telf. de contacte

2 germans: 10% de dte. per al segon germà (excepte CAMPUS DE ROBÒTICA) (exclòs servei de menjador)
3 germans o +: 10% de dte. per al segon i 15% de dte. per al tercer (quart …) (excepte CAMPUS DE ROBÒTICA) (exclòs servei de menjador)

Mail

Aquelles famílies que ho considerin oportú poden fer dos pagaments del 50% del total: primer pagament abans del 31 de maig i segon pagament abans
del 23 de juny. La plaça queda reservada amb el lliurament de la inscripció i el comprovant del primer pagament. Us preguem que també ens feu

Talla samarreta

arribar el comprovant del segon pagament.

INSCRIPCIÓ EN PAPER (si necessiteu més tríptics: http://mataro.salesians.cat)

TSI/CAT SALUT

1.OMPLIU LA PART

2.FEU L´INGRÉS

3. LLIUREU EL FULL D´INSCRIPCIÓ, FOTOCÒPIA TSI/CAT SALUT I EL

DEL TRÍPTIC

DE LA QUOTA AL

JUSTIFICANT DE L´INGRÉS A LA RECEPCIÓ DE L´ESCOLA (de dilluns a

CORRESPONENT

NÚMERO DE

divendres de 9:00 a 19:00 hores).(En el cas d’efectuar dos pagaments és imprescindible

COMPTE

lliurar els dos comprovants)

INGRÉS DE LA QUOTA:

LA CAIXA: 2100.1005.090200164966

Col.legi Salesià Sant Antoni de Pàdua (9.00-19.00)

(INDIQUEU

EL NOM I COGNOM DEL/S PARTICIPANT/S)

Avda. Puig i Cadafalch,80

93.757.84.89

*No s’efectuarà la devolució de les errades provinents d’error s de càlcul que no superin els 20€, degut a les despeses administratives que comporta.
*En el cas de les baixes sense causa justificada, l’escola efectuarà el retorn dels diners, excepte una franquícia de 60€ per cobrir les despeses.

Observacions
(malalties,
medicaments,
dietes, altres …)
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SETMANES

ACOLLIDA MATINAL
8-9

MATÍ
9 - 14

MENJADOR
14 - 15

Setmana 1
27 juny – 1 juliol
Setmana 2
4 - 8 juliol
Setmana 3
11 - 15 juliol
Setmana 4
18 - 22 juliol
QUOTA TOTAL
€

Jo_________________________________________ amb DNI _________________ com a
pare/mare/tutor/a legal de _________________________________________________________________________

INSCRIC i AUTORITZO el meu fill/a a participar al CAMPUS LAC que
organitza l’ESCOLA SANT ANTONI DE PÀDUA.
Així mateix l´autoritzo a:
- participar a les sortides que es puguin portar a terme al llarg del casal fora de l’escola
així com a participar en les activitats d’aigua previstes.

- que es puguin fer fotos i filmacions al nostre fill/a en el marc de les activitats del casal i

que es puguin publicar en cartelleres i plana web, sempre en l’àmbit escolar i del casal (en
cas que no vulgueu que sigui així, cal que ho comuniqueu a les observacions)

Mataró, a _____ de ___________ 2016

Signat:

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els titulars de les
dades personals i els seus representants legals, recollides en aquest formulari, autoritza expressament a l’Escola Sant Antoni
de Pàdua (Salesians Mataró) a tractar aquestes dades i poder-les incorporar en un fitxer amb la finalitat de poder gestionar
l’activitat d’estiu sol·licitada.
Els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit i
acompanyada de fotocòpia del DNI, al responsable del fitxer, a l’adreça Av. Puig i Cadafalch, 80. 08303, Mataró-Barcelona, o
a la adreça de correu raul.herrero@salesians.cat

