
 
 

INFORMACIÓ GENERAL ESCOLA D’ESTIU DE CAMPANET 2020 
 

 
Aquest any,  OCI I MÉS gestionarà l’escola d’estiu de Campanet. Som una empresa privada, situada a 

Muro i dedicada al disseny, gestió i organització d’activitats educatives en el món del lleure. 

 

Una de les principals finalitats del nostre projecte educatiu és la d’oferir activitats educatives i 

lúdiques als nins i nines durant els mesos d’estiu. Es tracta de proporcionar-los una alternativa 

engrescadora per omplir el seu temps lliure amb la qual aprenguin d’una manera divertida 

mitjançant el joc, l’experimentació i la creació. 

 

«Dolç i Anglada Associats, detectius privats» serà el centre d’interès que utilitzarem durant aquest 

estiu i ens servirà per treballar de manera simultània aspectes relacionats amb els valors i la cultura 

de determinats indrets del món. Els dos detectius rebran encàrrecs per esclarir diferents conflictes 

sorgits a algun indret del món i demanaran ajuda als nostres nins i nines per a què es converteixin en 

investigadors i junts resolguin els casos.  

 

• Horari i destinataris:  

L’horari de l’Escola d’Estiu serà de les 9.00 a les 14.00 hores. Els destinataris seran els nins i nines 

nascuts entre els anys 2004 i 2016, ambdós inclosos.  

  

• Projecte de premonitoratge:  

Els nins i nines de 15 i 16 anys participaran en un projecte de premonitoratge amb l’objectiu 

d’apropar-los al món del temps lliure i oferir-los activitats amb les quals puguin desenvolupar i 

potenciar la responsabilitat, la cooperació i la interrelació.  

És per això que durant les dues primeres sessions del matí estaran dins un grup d’infants més petits, 

realitzant activitats i tallers i veient de primera mà la feina que els monitors desenvolupen a l’escola 

d’estiu. Es tracta, doncs, d’una primera presa de contacte amb el món del lleure.  

Després del pati, tots els joves participants en el projecte formaran un grup i amb l’ajuda de monitors 

realitzaran activitats esportives, activitats de piscina i dinàmiques grupals.  

 

• Dates i inscripcions: 

Hi haurà tres dates disponibles per a formalitzar les inscripcions a l’escola d’estiu.  

- Del 15 al 19 de juny (inscripció general).  

- Del 13 al 17 de juliol (inscripcions per als mesos d’agost i setembre). 

- Del 17 al 21 d’agost (inscripcions per al mes de setembre). 

 

 



 

Les inscripcions es poden fer per mes, per quinzena natural (de l’1 al 15 o del 16 al 31) o per setmanes 

(de dilluns a divendres).  

Podeu formalitzar la inscripció de forma presencial a l’Ajuntament de Campanet o per correu 

electrònic a metgedolc@ajcampanet.net.  

 

• Preus i pagaments: 

 

 

 

 

 

     En aquests preus ja hi està aplicada la subvenció de l’Ajuntament de Campanet.  

 

S’aplicarà un descompte del 25% al segon germà i a les famílies nombroses.  

 

• Reunió informativa: 

Una vegada finalitzades les inscripcions us comunicarem personalment el dia i l’hora de la reunió.  

En aquesta reunió us informarem de tots els aspectes relacionats amb l’escola d’estiu d’una manera 

més detallada.  

 

• Informació: 

info@ociimes.com 

971 075 098- 618 854 210 

www.ociimes.com 

Ajuntament de Campanet 

 

 Setmana Quinzena Mes Setembre 

Activitats 

(9.00h-14.00h) 

 

37€ 73€ 133€ 46€ 
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