
 

Xinès mandarí i anglès a Barcelona 

Casal d’estiu Juliol 2014 

La millor opció per gaudir de l’estiu a Barcelona amb activitats exteriors i convivint amb 

l’anglès i el xinès de forma natural! 

◦ Quan? durant el mes de juliol. 

◦ On? a l’espai infantil Mares, pirates i princeses  (Avda. Roma 82, Barcelona).  

◦ Edats? de 4 a 12 anys. 

◦ Qué farem? diferents tallers i activitats que es desenvoluparan en xinès i anglès, i on la cultura 

i els jocs tradicionals tindran un paper especial: cançons, pintura, jocs d’intel·ligència, 

papiroflexia, taichi, etcétera. 

◦ Grups: els grups seran d’un màxim de 7 nens distribuits per edats amb atenció personalitzada 

de les professores. 

◦ Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00h, amb permanències d’una hora abans i 

desprès. També hi ha la possibilitat d’assistir per setmanes, quinzenes, mitja jornada o díes 

aïllats. 

◦ Servei de menjador: menú equilibrat i ecològic suministrat per Menjars All Verd. 

◦ Tarifes: 

 

 

◦ Extres: permanències de 8:00 a 9:00h, 15€/setmana, 20€/quinzena i 35 €/mes. Preu hora 

adicional, 15€/setmana, 20€/quinzena i 35 €/mes. 

SERVEI 1 DIA 4 DIES SETMANA 10 DIES MES 

4 HORES AL DIA (de 9:00 a 

13:00h sense dinar) 

40€ 100€ 120€ 220€ 550 € 

 8 HORES  AL DIA (de 9:00 a 

17:00h amb dinar) 

50€ 160€ 180€ 335€ 800 €  

Descompte del 5% amb la contractació mensual per reserves fins al 20 d’abril Reserves: 

info@elpetitpanda.com | 654 214 781 

infomarespiratesiprinceses@gmail.com | 93 226 11 12  

 



  

Campament d’estiu Juliol 2014 
654 214 781 · info@elpetitpanda.com 

 Sol·licitud d’inscripció 
Aquesta sol·licitud no será vàlida si no va signada pel tutor legal. En cas de pagar per trasferència, inclogui el comprovant. 

Referències personals 

Primer cognom  __________________________________________ Segon cognom  __________________________________________ Nom  ____________________________________ 

Lloc de naixement  _______________________________________ Data de naixement  ______________________________________ Edat  ________ Noi Noia 

Domicili actual (carrer, nº i pis)  _________________________________________________________________________________________ Telf. casa  _______________________________ 

Població  _________________________________________________ Provincia  _________________________________________________ Codi postal  _____________________________ 

Nom i cognoms de la mare  _____________________________________________________ D.N.I.  _____________________________ Professió  _______________________________ 

Empresa  ____________________________________________ Mòbil mare  ______________________ E-mail mare  _________________________________________________________ 

Nom i cognoms del pare  _______________________________________________________ D.N.I.  _____________________________ Professió  _______________________________ 

Empresa  ____________________________________________ Mòbil pare  _______________________ E-mail pare  _________________________________________________________ 

 

Referències acadèmiques 

Nom del col·legi actual  _______________________________________________________ Població  _____________________________ Curs escolar  ___________________________ 

Assisteix a cap escola d’idiomes?  Sí No  Nivell de l’idioma Principiant Elemental Intermig Avançat 

 

Dades del curs 

Escull l’horari del casal:  4 hores al dia (de 9 a 13h sense dinar) 8 hores al dia (de 9 a 17h amb dinar) 

Selecciona la durada del casal i dates: 1 dia 4 dies 1 setmana 10 dies 1 mes Dates ________________________________________ 

Vols inclure permànencia de 8 a 9h? Sí No 

 

Com ens has conegut? 

Amics        _________________________________ Internet        __________________________________ Altres        __________________________________________________________ 

 

Dades mèdiques i observacions 

Té cap tipus de malaltia o al·lèrgia? No Sí Especificar _______________________________________________________________________________________________ 

Està prenent alguna medicació o realitzant algun tractament o dieta? No Sí Especificar ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qualsevol tipus de trastorn o incidència física o psíquica, així com el seu historial i tractament, ha de ser notificat per escrit a El Petit Panda. De la mateixa manera, ha de ser notificat per escrit qualsevol altra 

circumstància del participant que pugui afectar al desenvolupament del programa. 

 

Forma de pagament 

       Transferència al nostre compte IBAN ES32-0019-0256-5740-1002-3202 (reserva d'un import corresponent al 50% del preu del curs i activitats opcionals, import restant 30 dies abans 

del curs). 

 

 

Declaro haver llegit i acceptat les condicions generals i autoritzacions que apareixen al vers i revers d'aquesta fulla (completar nom, data i signatura del tutor 

legal, mare o pare). Signatura 

Nom i cognoms   ___________________________________________________________________ 

DNI  __________________________________________   Data  ______________________________ 


