Del 26 de juny al 31 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 13h.

Al Parc Agroecològic, a Albons. És una finca dedicada a l’agricultura ecològica i a on
podrem disposar d’unes instal·lacions adequades per al casal (porxo, jocs, llit elàstic,
zona de remullada) i del contacte directe amb la natura. Podeu visitar l’espai abans de
les inscripcions. És a la carretera vella de l’Escala a Albons, abans d’arribar a Albons, a
l’esquerra. I tenen web: www.parcagroecologic.com/

Gaudir de l’entorn rural i natural sense presses. Cada matí tindrem una bona estona
destinada al nostre hort i a la cura dels animals que viuen al Parc, donarem de menjar a
les gallines i al cavall. Després farem activitats diverses de coneixement de l’entorn
natural (flora i fauna), tallers (invertebrats, caixes niu, menjadores per als ocells, cuina
solar,...), jocs moguts i petites excursions. També tindrem estones de joc lliure. El més
important: aprendre jugant, emocionant-nos i experimentant.

Serem un grup d’uns vint nens i nenes de 6 a 12 anys. Ens acompanyaran dues persones
titulades que ens ajudaran a aprendre jugant i tindran cura de nosaltres. La majoria de
les activitats les farem junts, però en algunes ocasions potser ens separarem, si
considerem que les diferències d’edat són massa grans.

Hi ha vàries opcions:
1)
2)
3)
4)

Tot el casal (5 setmanes, del 26 de juny al 31 de juliol): 240€.
Tot el mes de juliol (del 3 al 31 de juliol): 190€.
1 setmana: 60€.
1 quinzena: 100€.

L’assegurança obligatòria de responsabilitat civil i d’accidents per a tots els participants
està inclosa en el preu.

Les pre-inscripcions seran del 27 de març al 7 d’abril. Necessitaràs omplir la fitxa
d’inscripció i dues autoritzacions. Més endavant també hauràs de fer el pagament de

l’opció que hagis escollit pel banc i fer-nos arribar el justificant. Quan et fem arribar la
documentació ho trobaràs tot escrit.

Ens pots escriure a baldriga.creativa@gmail.com o venir/trucar a l’Ecològica l’Escala
(Avinguda de l’Ave Maria, 27 de l’Escala. 972 77 16 31). També ens pots enviar un whats
al 626.144.639.

Sí! Un parell de setmanes abans de començar el casal ens trobarem al Parc per acabar
de puntualitzar temes. T’avisarem per correu electrònic o per telèfon.

