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Canvia el xip a les 

vacances! 

Col· legi Jesús-Maria Sant 

Gervasi 

(C/ Jesús i Maria 1-25) 

   

 

Campus TECNOLÒGIC 

             en ANGLÈS      

ESTIU 2018 

“Programació i creativitat” 

Dirigit a alumnes des de 3r de primària fins 

a 4t ESO 

ACTIVITAT 

OBERTA AL 

BARRI 
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QuanTICS connecta des d’avui la tecnologia 

als usuaris del futur, fomentant 

l’experimentació i obrint  la porta de 

l’adquisició digital significativa i real. 

Un campament tecnològic on submergir-se 

des de la base en programació i robòtica. 

 

QUI POT ANAR-HI? 

Alumnes des de 3r de primària fins a 4t d’ESO amb 

moltes ganes de passar-s’ho bé! 

 

QUAN I ON? 
Del 9 al 20 de juliol al Club Esportiu Jesús-Maria Sant 

Gervasi (C/Jesús i Maria, 1-25) 

 

Horari de dilluns a divendres: 

08:45h  09:00h Entrada 

09:00h  13:00h Activitats de Quantics 

13:00h – 15:00h  Servei de menjador 

  

  
*Si hi ha demanda, s’obrirà un servei d’acollida matinal de 8:00h 

a 8:45h. Per a més informació, es poden dirigir a la recepció del 

Club Esportiu JM. 

 

QUOTES  

HORARI PREU/PERÍODE 

 

9:00 a 13:00h  

(SENSE DINAR) 

 

 

185€ 

9:00h a 15:00h 

(DINAR INCLÒS) 
225 € 

- 10% dte. per a germans inscrits en l’activitat ZOOM – Tearte- 

QuanticsCamp – STAGESesportius 

- TIQUET 1 DIA ESPORÀDIC MENJADOR : 10€ disponible a la recepció del 

poliesportiu. 

 

INSCRIPCIONS  
Emplenar la butlleta d’inscripció s i entregar-la a la recepció 

del Club Esportiu JM al C/ Jesús i Maria 1-25 juntament amb el 

comprovant de l’ingrés. 

FORMA DE PAGAMENT 
INGRÉS O TRANSFERÈNCIA A COMPTE IBAN: 

“La Caixa – CaixaBank” 

ES19 – 2100 – 3031 – 80 – 2200496375 

   Concepte: QUANTICSCAMP/ Nom nen/a 

 

Període d’inscripcions: del 23 d’abril a l’1 de juny 

INFORMACIÓ 

C/ Sant Elies, 21 2-1 08006 Barcelona  

93 284 02 22 / extraescolars@activa.org 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

QUANTICScamp (estiu 2018) 
(Retallar i entregar degudament emplenada en MAJÚSCULES  

i signada a la recepció del poliesportiu) 

Aquesta AUTORITZACIÓ inclou permetre que els monitors puguin ajudar el meu fill/la meva filla a 

canviar-se de roba, si ho necessités, així com que el coordinador d’ACTIVA pugui fer fotografies durant 

el desenvolupament de les activitats destinades a la difusió educativa d’Activa. En cas que no hi 

estigueu conformes, marqueu aquesta casella:  

Data: 

Firma del pare/mare/tutor/a: 

 

Sr./Sra. …………………………………………………………………..….. 

Pare/mare/tutor/a de l’ALUMNE/A: 

……………………………………………………………………………..…. 

del curs……….......   E.P.  ESO    i nascut el ….... /........ /…….…. 

Domicili:…………………………………………………………….…..……

……………………………. Població………………………………..……. 

Província………………………………….……….. C.P…………………... 

Telèfon 1…………………………... Telèfon 2………………….….…..  

E-mail………………………………………………………………………... 

 

 

AUTORITZO el meu fill/a a assistir al CASAL que tindrà lloc a les 

instal·lacions del COL·LEGI JESÚS-MARIA SANT GERVASI 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 

8 de maig a les 17:15h a la  
Sala d’ Actes del col·legi. 

* Els grups es formaran en funció del nombre d’alumnes inscrits. En cas de no arribar a un nombre mínim de 

10 participants, ACTIVA es reserva el dret de no iniciar l’activitat. En aquest cas, us avisarem degudament. 

* Política de cancel·lació i devolució de rebuts: no es retornarà cap rebut (excepte en cas d’impediment 

mèdic justificat). 

* S’entregarà l’equip del casal d’estiu (motxilla, gorra i samarreta) a tots els participants de regal. 

* Tot el material necessari per a la realització de les diferents activitats està inclòs en el preu. 

* Tots els alumnes inscrits rebran un e-mail amb la informació necessària per a iniciar el casal: Fitxa mèdica, 

què cal portar,etc. abans que finalitzi el curs. 

* El departament pedagògic d’ACTIVA programa i organitza les activitats i temàtiques adaptant-les a les 

necessitats i demandes dels nens/es. 

 

 

 

 

 

 

MENJADOR:  SÍ   NO             

 

INTOLERÀNCIA ALIMENTS:  SÍ  NO A què?___________________ 

 

AL·LÈRGIES:  SÍ  NO A què?____________________ 

 


