SERVEI DE
MENJADOR
(13h a 15.30h)

CASAL DE
TARDA
(15.30h a 17h)

És l'eix central del
CAMPUS i on es
desenvolupen totes les
activitats del centre
d'interès: LES LLUMS
DE NADAL

Dinar de carmanyola
i/o catèring. Si al
menajdor hi ha 10
infants, serà catèring.
Del contrari serà dinar
amb carmenyola. Un
espai on es gaudirà del
Ioga, la relaxació, la
lectura i del cinema

Activitats relacionades
amb l'Educació
Emocional, la
Cooperació, l' Educació
Ambiental i Esportiva
on els infants
marcaran el ritme

La nostra voluntat educativa és participar al
projecte educatiu de cada escola. Volem
sumar, per això el nostre model pedagògic i
la nostra proposta educativa l'adaptem a
cada escola i/o centre I CIRCUMSTÀNCIA

Treballem amb criteris de qualitat, amb
indicadors avaluables i garantim la formació i
les condicions laborals de l’equip de
professionals que imparteixen el servei
Tenim un compromís de responsabilitat i
suport entre tots els agents que intervenen a

la comunitat educativa
Som una opció per la discriminació positiva
dels infants amb necessitats especials
educatives, motrius i amb dificultats

derivades de la seva situació soci-econòmica,
gràcies a la nostra secció de Necessitats
Especials Educatives
Tenim una concepció del dret fonamental
de l'educació com un valor indispensable

per a la millora social i el creixement de
l'infant
Compartim una responsabilitat en vers el
medi ambient, treballant per la sostenibilitat

i el consum de proximitat.
Flexebilitat de franjes horàries per facilitar la

PER QUÈ NOSALTRES?

CASAL DE
MATÍ
(08.45h a 13h)

Espai per esmorzar (que
cal portar de casa) i
gaudir d’un entorn
tranquil per jugar, llegir
i dibuixar entre d’altres

SERVEIS I HORARIS

ACOLLIDA
MATINAL
(07.30h a 9h)

CAMPUS
NADAL 2020
ACTIVITATS
ANGLÈS
CATALÀ
INSCRIPCIONS FINS EL 19/12

Del 22/12 al 07/01

conciliació familiar
El casal serà en català, menys les activitats del
menjador, que seran en anglès
Complim les mesures de seguretat i
higiene establertes per la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament i el PROCICAT

WWW.VILLAGENIU.NET
SABADELL@VILLAGENIU.NET

Les llums de Nadal han
desaparegut! Ajudes al Vee a
trobar-les?

- STREM
Ciència (fem un vitrall,...)
Robòtica i Tecnologia
Enginyeria (construcció de ponts,
elements de 3D, ...)
- Art i Dibuix
(colors del vidre, pintem en ceràmica,...)
- Dansa, música, teatre, ioga i altres arts
escèniques
- Esportives
(Frisbee, Kinball, futbol gegant,...)
- Scape Room a l'aire lliure

L'HORARI

Realitzarem
activitats
experiementals
adaptades a les condicions sanitàries i
d'higiene establertes:

LES NOSTRES ACTIVITATS

OBSERVACIONS A TENIR EN
COMPTE
Per nosaltres al més important és el
benestar i la seguretat dels infants,
per aquest motiu, ens reservem el dret
a:
- Modificar les activitats segons el risc
d'altes temperatures i la metereologia i
l'evolució de la covid19
- Distribució d'infants en grups de
convivència i activitats per garantir les
ràtios establertes per llei i les condicions
de seguretat d'higiene
- Responsable d'higiene i seguretat
- Aquestes mesures es portaran a terme
amb l'únic objectiu de garantir la
seguretat dels infants i seguint les
recomanacions de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya i de
l'Ajuntament de Sabadell i comité tècnic
de seguretat i higiene del PROCICAT

- Jocs a la descoberta

- Si hi ha franja d'acollida (en funció de
les inscripcions) . Les famílies podran
deixar a l'infant a les 08.45h per ajudar
a la conciliació laboral

- Excursions que es basaran en la
retrobada i contacte amb la natura
i els espais oberts

- Des d’una vesant pedagògica es
treballaran activitats emocionals,
la gestió de la incertesa i la por al
desconegut,
·
- Activitats lúdiques per aprendre
les noves rutines, especialment
les que tenen a veure amb la higiene i
la protecció

WWW.VILLAGENIU.NET
SABADELL@VILLAGENIU.NET

WWW.VILLAGENIU.NET
SABADELL@VILLAGENIU.NET

Es comptaran 5 dies de casal
(independent dels fetius entre mig)

- El tercer - o més - infant de la mateixa família
tindrà un 10% de descompte referent al preu
del primer fill, enlloc del 5%
- 5% de descompte pels infants ususaris de l
servei de matins i/o tardes
-Descomptes ACUMULABLES
- LES FAMÍLIES NO REALITZARAN EL
PAGAMENT FINS REBRE LA CONFIRMACIÓ DE
LA PLAÇA I EL REBUT CORRESPONENT. EL
PAGAMENT ES FARÀ AMB TARGETA O
TRANSFERÈNCIA
- LES EXCURSIONS SERAN DINS DE SABADELL
A CAUSA DE LES MESURES COVID19
-NO S'ACCEPTARÀ CAP - INSCRIPCIÓ AMB
DEUTES, INDEPENDENTMENT DE LA DATA DEL
DEUTE, PENDENTS AMB L'ENTITAT SI NO SÓN
LIQUIDATS PRÈVIAMENT
- NO ES RETORNARAN ELS IMPORTS SATISFETS
PEL CAMPUS UNA VEGADA LIQUIDAT
- Tampoc es retornaran els diners en cas
d’accident i/o incident l’infant, la no
ASSISTÈNCIA per MALALTIA de l’infant o per
altres motius de l'infant, familiars o sanitaris
- En cas de tancament presencial del campus,
es podrà continuar online

WWW.VILLAGENIU.NET
SABADELL@VILLAGENIU.NET

PROTECCIÓ I SEGURETAT
Complim amb els ràtios de
monitoratge segons la normativa
vigent (10 infants/monitor)
Disposem d'assegurança de
responsabilitat civil i d'accidents.
Equip de monitors, responsables i
coordinadors amb contracte i
amb la titulació oficial
corresponent
Figura de responsable sanitari i
higiène, coordinador d'activitats
i coordinador pedagògic de NEE
Compliment del Decret de lleure
educatiu per casal epl 2020
(Annex 1)

ELS NOSTRES CAMPUS

- S'aplica un descompte del 5% a partir del 2n
fill (ja aplicat a la taula anterior)

DESCOMPTES I OBSERVACIONS

PREUS

DESCOMPTES I OBSERVACIONS

EL NOSTRE SERVEI
Gestió d'inscripció, pagaments i RH
complerta i online
Campus virtual per les comunicacions
Telèfon d'emergències
Procediment i control de qualitat
segons ISO 9001
Personal amb la titulació d'anglès,
monitoratge corresponent, formació
de prevenció en la covid19 i curs de
primers auxilis

Mínim d'alumnes 10 infants
CASAL en anglès i català
SI NO ETS USUARI:
Inscripcions al nostre web:
www.villageniu.net * Inscripcions
* Tria el teu centre.
SI ETS USUARI:
Si tens aula virtual, només envia
un missatge.
Inscripcions presencials: carrer de
budapest, 81 de 18.30h a 20.00h

