summer at
school

Hi ha l’opció de combinar aquesta activitat
amb el Campus d’estiu 2016.

Un juliol ple d’activitats esportives,
pedagògiques, culturals i lúdiques que
et posem a l’abast i que ben segur que
t’agradaran.
El Campus té una consolidada experiència
en la pràctica d’activitats de lleure per a
infants i joves. El Campus s’organitza per
setmanes. Per tant, la inscripció es pot fer
només per setmanes o tot el mes sencer.
També es pot escollir l’opció tot el dia o
només matí (9H-13.30H).

II Clínic de
Futbol Sala

Samarreta
tècnica
de regal

“vine i millora la
teva tècnica”

Descompte
10% Jugadors AEEDI
5% Cooperativistes

Samarreta
de regal

“gaudeix de l’estiu
aprenent futbol sala”

L’escola d’estiu de Futbol Sala s’organitza
per setmanes. Per tant, la inscripció es pot
fer només per setmanes a determinar, o
bé tota l’activitat sencera. Hi ha l’opció de
combinar aquesta activitat amb el Campus
d’estiu 2016.

Descompte
10% Jugadors AEEDI
5% Cooperativistes

L’objectiu de l’Escola d’estiu de Futbol Sala
és que els participants aprenguin a jugar
a aquest esport alhora que descobreixen
l’esport com una manera de passar-ho bé.

Servei de
cuina pròpia

escola d’estiu
de Futbol Sala

MONITORS I
TÈCNICS
QUALIFICATS

1EP - 6EP

PISCINA
DIÀRIA

EI 3anys - 6EP

DE 9H A 13.30H

Activitats que es realitzen:
• Activitas aquàtiques
• Activitats a la natura
• Jocs
• Belles arts
• Piscina diària
• Excursions i sortides

Servei
d’acollida
de 8h a 9h

Samarreta
de regal

Descompte
10% per
Cooperativistes

Servei de
cuina pròpia

MONITORS I
TÈCNICS
QUALIFICATS

DE 9H A 17H

EI 3anys - 6EP

Places limitades per ordre d’inscripció

“consolidada
experiència”

MONITORS I
TÈCNICS
QUALIFICATS

Native
teachers

Activitats que es realitzen:
• Classes
• Activitats lúdiques
• Piscina diària

Descompte
10% per
Cooperativistes

Servei de
cuina pròpia

Native
teachers

DE 9H A 17H

Servei
d’acollida
de 8h a 9h

CURS FCE (de 10h a 14h)
Preparació per l’examen oficial de Cambridge
FCE (First Certificate in English).

Els participants podran passar d’una a quatre
setmanes convivint i fent activitats en un
ambient d’immersió lingüística totalment en
anglès. L’equip està format, majoritàriament,
per professors/monitors nadius amb una
llarga experiència en el món del lleure que
garanteixen una experiència divertida i
enriquidora.

campus
d’estiu

Servei
d’acollida
de 8h a 9h

GET YOUR ACT TOGETHER
Curs adreçat a tots aquells que tinguin
dificultats en les diferents habilitats de
l’idioma.

El Summer At School és un casal d’estiu
en anglès que Home to Home organitza a
l’Escola Daina-Isard.

“playing and
learning at a time”

DE 16.15 A 20H

CURS DE TRADUCCIÓ I DOBLATGE
Anàlisi i traducció de fragments de
pel·lícules, així com la seva posterior edició
a través del doblatge. Es tracta d’un taller
d’aproximació a aquests dos mons d’una
manera entretinguda, creativa i pràctica.

“let’s have fun!”
DE 9H A 13H

juny-juliol

Diferents cursos dirigits a alumnes d’ESO
i Batxillerat amb l’objectiu de millorar la
seva competència lingüística en anglès.

Descompte
10% per
Cooperativistes

daina-isard

Servei de
cuina pròpia

l’estiu

cursos
d’anglès
ESO-Batx

Activitats que es realitzen i aspectes que es
treballen en l’escola d’estiu de futbol sala:
• Jocs de futbol sala
• Tecnificació
• Hàbits esportius
• Piscina diària
• Excursions i sortides
Places limitades per ordre d’inscripció

L’objectiu del Clínic és completar
l’educació integral dels nois i de les noies a
través d’activitats planificades, unes bones
instal·lacions i uns monitors qualificats per
al perfeccionament i l’aprenentatge del
futbol sala.
Aquesta segona edició del Clínic té una
durada total d’un mes. S’organitza en
quinzenes, per tant, la inscripció es pot fer
per una quinzena o bé tot el clínic sencer.
Aspectes que es treballen en el Clínic:
• Tècnica individual
• Tàctica d’equip
• Hàbits esportius
• Activitats específiques de futbol
sala

6EP - 3ESO

Places limitades per ordre d’inscripció

inscripcions
Mitjançant la butlleta d’inscripció que podeu descarregar des del web
de la Cooperativa Daina-Isard. www.daina-isard.cat
Presencialment a Secretaria de l’Escola Daina-Isard, de dilluns a dijous
de 10h a 19.30h i divendres de 10h a 19.00h.
Per qualsevol altra informació o per formalitzar la inscripció, us
podeu adreceu a aeedi@daina-isard.cat o al 937780994 demanant pel
coordinador Salvador Bassó.

activitats obertes a tothom
data límit d’inscripció 31 de maig

