IDEAL PER ALS NENS
L’OAR Vic ofereix una sèrie d’espais i activitats perquè els nens/es es diverteixin mentre desenvolupen la seva
sensibilitat i creativitat.
Els nens s’agrupen per edats. Els grups tenen un màxim de 12 nens/es per monitor. En els cas dels més
petits, per cada 12 nens/es hi ha dos monitors, per tal de poder garantir una atenció més personalitzada i una
interacció més òptima amb la resta de grup.
Un equip de monitors especialitzats i amb gran experiència són els que s’encarregaran de dinamitzar
cadascun dels grups, estimulant la iniciativa dels propis nens.

ACTIVITATS:
BICICLETADES
Activitat que portarà a terme cada grup d’edat. El recorregut estarà estudiat pel propi monitor, tenint
en compte les necessitats de cada grup.
REPÀS ESCOLAR
Dos cops per setmana es dedicarà 45 minuts a fer repàs escolar. És recomanable que cada nen/a
porti el seu quadern d’estiu.
ANGLÈS
Realitzarem diferents jocs amb indicacions en anglès.
ESPORTS
Dins aquest àmbit, es portaran a terme tot tipus d’activitats esportives. Es faran campionats de
tennis, bàsquet, futbol, volei-platja, etc...
GIMCANES I JOCS DE PISTES
Activitat per conèixer l’entorn i desenvolupar la imaginació dels nens i nenes. Farem jocs d’habilitats i
proves que ens ajudaran a cohesionar als grups i fomentar la companyonia.
TALLERS D’ARTS PLÀSTIQUES
Els nens practicaran diferents disciplines artístiques, identificant les característiques bàsiques de
diferents materials i fent exercicis pràctics.
JOCS POPULARS, COOPERATIUS I D’AIGUA
Col·labora amb els teus companys per assolir un objectiu comú, practica els jocs dels teus pares i
avis, passa-t’ho bé i aprofita per refrescar-te.
SORTIDES LÚDIQUES
Les sortides lúdiques seran aquelles que ens puguin aportar quelcom i conèixer nous espais. Dins
aquesta activitat també es faran sortides als diferents parcs de l’entorn.
MÚSICA
L’expressió corporal i els balls acompanyaran el dia a dia del Casal i ens permetran treballar d’una
manera divertida i amb molt ritme.
PISCINA
Activitat dirigida a tots els nens, es realitzarà 2 cops per setmana. La piscina a la qual anirem és la
de l’Estadi.
ACAMPADA
Activitat dirigida als nens i nenes nascuts del 2014 al 2009, és a dir de 7 a 13 anys . L’activitat
consisteix en sopar junts a l’OAR, realitzar diferents activitats de nit i acampar a les instal·lacions de
l’Estadi. Es realitzarà el dijous 21 de juliol, si nomes és vol assistir a l’acampada l’activitat té un cost
de 20€.

HORARIS:
De 9h a 13h
Servei d’acollida matinal: de 8h a 9h
Servei d’acollida migdia: de 13h a 13:30h
PREUS CASAL:
Preu per Setmana

Preu per Setmana

1 nen/a
(Soci)

2 germans/es
(Socis)

1 nen/a
(No Soci)

2 germans/es
(No Socis)

47€

87€

50€

94€

Servei acollida
matinal

Servei acollida migdia

Dia

Setmana

Dia

Setmana

3€

10€

2€

5€

1 inscrit
(Soci)

2 inscrits
(Socis)

3 inscrits
(Socis)

1 inscrit
(No Soci)

2 inscrits
(No Socis)

3 inscrits
(No Socis)

Del 27 de juny al 29 de juliol

225€

417€

532€

240€

451€

554€

Del 27 de juny al 29 de juliol
+ Servei acollida matinal

272€

511€

672€

287€

545€

694€

Del 27 de juny al 29 de juliol
+ Servei acollida migdia

248€

463€

601€

263€

497€

623€

Del 27 de juny al 29 de juliol
+ Servei acollida matinal i migdia

295€

557€

741€

310€

591€

763€

Packs (24 dies)

Les pre-inscripcions estan obertes fins el 17 de juny. Es pot fer la
inscripció a través del nostre correu electrònic.

Avinguda estadi, 14
Tel: 938850243
www.oarvic.cat
oarvic@oarvic.cat
casaloarvic@hotmail.com

L’ingrés es farà al següent numero de compte:
BBVA

ES79 0182-0359-75-0200010536

