
Casal d’estiu 2020 

MASIA CAL GANXO

Per a ments curioses de P3 a 6èA 

En/na                                                                                                                        

Amb DNI autoritzo al meu fill/a a realitzar les 

activitats programades per al casal.

Nom i cognoms de l´infant:

Adreça:

CP: Municipi:

Província: Telèfons:

E-mail:

Curs escolar: Data de naixement:

Núm TISS (CAT SALUT):

Setmana :

Observacions:

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades

de Caràcter Personal, FUNBRAIN, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al

Registre General de Protecció de Dades, en el que són recollides I tractades les dades que vostè

ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a FUNBRAIN, per tal de permetre les

gestions derivades de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que

disposa la LO 15/1999, poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació I oposició respecte

aquestes dades al correu electrònic info@Funbrain.cat

No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de FUNBRAIN

per donar suport visual a la nostra web, xarxes socials, documentació corporativa i publicitària. casal@funbrain.cat T. 93 414 40 90       www.funbrain.cat 

Viatge a través de la ciència!
Per a ments curioses de P3 a 6è

mailto:casal@Funbrain.cat


Cal entregar el full d´inscripció a casal@funbrain.cat

Dates: Setmana 1: Del 13 al 17 de juliol

Setmana 2: Del 20 al 24 de juliol

Setmana 3: Del 27 al 31 de juliol

Setmana 4: Del 3 al 7 d’agost

Setmana 5: Del 7 a 10 de setembre (4 dies)

Horari: De 9 a 16h

Lloc: Masia Cal Ganxo

Cal Ganxo, 08860 Castelldefels

www.castelldefels.org/calganxo

Preu: Preu per infant i setmana 94,50€ (dinar inclòs)

Pagament: Transferència bancària 

Banc de Sabadell

ES  54  0081  7011  13  0002552064

Sol·licita més informació a casal@funbrain.cat o 93 414 40 90.
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Viatge a través de la ciència!

Un punt de partida per a la descoberta d´una àrea de la

ciència com és el medi ambient.

Despertar en els nens interès sobre el món que els envolta i la

seva cura, sobre la ciència i l'experimentació i l´observació directa

de tot allò que passa al nostre voltant.

Construir, programar i fomentar el pensament crític amb

innovació, creativitat, habilitats emprenedores i el pensament

complexa.

Potenciar la creativitat, la comunicació i la innovació como

processos educables des de les intel·ligències múltiples basant-nos

en les noves tècniques pedagògiques.

Estimular actituds crítiques, així com la observació i

experimentació.

http://www.castelldefels.org/calganxo

