
CSC CREANOVA SUMMER CAMPS
3 SETMANES TEMÀTIQUES 4 OPCIONS JUNY I JULIOL DE 2022

LET’S COOK

TEATRE MUSICAL

DISCOVERING SCIENCE (STEAM)

PERMACULTURA



2 CSC

3 setmanes temàtiques
4 opcions
Tu esculls!

Summer Camps oberts a tots els nens i nenes de 3 a 16 anys d’Ed. Infantil, Primària i 
Secundària, de tots els centres escolars.

Des del 27 de juny fins al 15 de juliol podreu gaudir a través del teatre, la música, 
la cuina, la ciència i la tecnologia, d’infinitat d’activitats, enriquint-nos en un entorn 
únic, compartint experiències i aventures i coneixent a noves amistats.

Amb la base del Projecte Educatiu del nostre col·legi, ‘Learning by doing’, cadascuna de les 
setmanes ofereix als vostres fills / es una sèrie d’oportunitats per explorar, indagar i experimentar. 
Les activitats i projectes són pràctics, exposant a l’alumne a l’assaig-error, a la descoberta 
constant i a l’avidesa per aprendre, sempre motivat i amb nous reptes a assolir. 

Cadascuna de les propostes i setmanes temàtiques estan adequades i dissenyades d’acord 
als diferents grups multiedat i aprofitant els interessos i la motivació de cada un d’ells.

Segons l’evolució de la situació generada per la pandèmia de Covid19, els Summer Camps a CreaNova es 
desenvoluparan d’acord amb les normes sanitàries i de prevenció dictades pels Departaments de Salut i d’Educació. 
Més informació a info@collegicreanova.org

mailto:info%40collegicreanova.org?subject=
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ÍNDEX

SUMMER CAMPS

HORARI

A CREANOVA

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

OPCIÓ 1    LET’S COOK

del 27 de juny a l’1 de juliol pàg. 4

OPCIÓ 2    TEATRE MUSICAL

del 4 al 8 de juliol pàg. 5

OPCIÓ 3    DISCOVERING SCIENCE (STEAM)

del 11 al 15 de juliol pàg. 6

OPCIÓ 4    PERMACULTURA

del 11 al 15 de juliol pàg. 7

Seguint la filosofia de CreaNova, els grups seran multiedat i l’oferta setmanal tindrà com 
a fil conductor el mateix de les setmanes temàtiques generals, adaptant les propostes, 
tallers i activitats als interessos i inquietuds dels diferents grups.

‘Learning by doing’, pràctica, assaig-error, indagació, curiositat...creativitat! Música, 
arts plàstiques, manualitats, teatre... totes i cada una de les activitats dissenyades per a 
desenvolupar les habilitats i competències en un ambient amè, distès i feliç. 

De 9:00 a 13:30, de dilluns a divendres. 
L’opció 3 (Discovering Science - STEAM) i l’opció 4 (Permacultura) es desenvolupen la mateixa 
setmana, de l’11 al 15 de juliol.   

Summer Camps oberts a totes les nenes i nens de 3 a 16 anys d’Ed. Infantil, Primària i Secundària, de tots els 
centres escolars. El nombre d’inscrits ha de permetre la formació de grups per realitzar totes les activitats i 
programa proposats.

(+34) 93 252 61 61    info@collegicreanova.org

mailto:info%40collegicreanova.org?subject=
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OPCIÓ 1 DEL 27 DE JUNY A L’1 DE JULIOL

LET’S COOK
AND BECOME A CHEF!

quin plat t’agrada 
més: pasta al ‘dente’ o 
una deliciós pastís de 
xocolata? creativitat 
i salut...una proposta 
boníssssssima! 

Educació nutricional i cuina saludable. Una bona alimentació, una vida saludable 
i la cuina tenen cada vegada més rellevància. Aprenem junts i compartim aquest 
meravellós viatge culinari entre ingredients, sabors i cultures. Converteix-te en un 
gran xef per uns dies! 

procés de treball 
i aprenentatge

Valoració nutricional dels aliments.
Dieta equilibrada.
La nostra gran dieta mediterrània.
Laboratori creatiu.
‘Les teves receptes.
Clausura de la setmana (divendres). 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

Summer Camps oberts a totes les nenes i nens de 3 a 16 anys d’Ed. Infantil, Primària i Secundària, de tots els 
centres escolars. El nombre d’inscrits ha de permetre la formació de grups per realitzar totes les activitats i 
programa proposats.

(+34) 93 252 61 61    info@collegicreanova.org

mailto:info%40collegicreanova.org?subject=
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OPCIÓ 2 DEL 4 AL 8 DE JULIOL

TEATRE MUSICAL
EXPRESSIÓ ORAL I CORPORAL

Al llarg d’aquesta setmana, 
CreaNova ens farà viatjar a 
través de la música i del teatre. 
Crea el teu propi personatge, 
forma part d’una història, 
improvisa i deixa volar la teva 
imaginació i sentiments.

procés de treball 
i aprenentatge

Interpretació escènica.
Dansa jazz i educació vocal.
Treball teatral.
Creació d’una escenografia.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

Summer Camps oberts a totes les nenes i nens de 3 a 16 anys d’Ed. Infantil, Primària i Secundària, de tots els 
centres escolars. El nombre d’inscrits ha de permetre la formació de grups per realitzar totes les activitats i 
programa proposats.

(+34) 93 252 61 61    info@collegicreanova.org

T’agrada el teatre? I la música?

vols desenvolupar les teves habilitats d’expressió oral i 
corporal? sortim a escena!

mailto:info%40collegicreanova.org?subject=
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OPCIÓ 3 DEL 11 AL 15 DE JULIOL

DISCOVERING SCIENCE
STEAM

La Robòtica, la enginyeria i la codificació 
estan cada vegada més presents en el 
nostre dia a dia. La presa de decisions i 
l’estructura mental a través d’aquestes 
activitats faciliten l’organització general 
de l’individu. A CreaNova unim Ciència, 
Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques 
(STEAM) possibilitant la posada en pràctica 
i el desenvolupament d’aquestes capacitats 
dels nostres alumnes a través de diferents 
reptes, objectius i projectes adequats als 
seus interessos i apostant per les seves 
ments creatives. 

procés de treball 
i aprenentatge

Robòtica.
Codificació.
Experiments al laboratori.
Treball de camp (entorn 
natural).
Science Fair (divendres).

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

Summer Camps oberts a totes les nenes i nens de 3 a 16 anys d’Ed. Infantil, Primària i Secundària, de tots els 
centres escolars. El nombre d’inscrits ha de permetre la formació de grups per realitzar totes les activitats i 
programa proposats.

(+34) 93 252 61 61    info@collegicreanova.org

mailto:info%40collegicreanova.org?subject=
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OPCIÓ 4 DEL 11 AL 15 DE JULIOL

PERMACULTURA

Gaudeix del ritme natural del creixement de fruits, verdures i plantes autòctones 
llaurant la terra, preparant els espais de plantació, coneixent les bases del 
compostatge, respectant els ritmes naturals mediambientals.

procés de treball i aprenentatge

Observació i contacte directe amb la natura. 
Aprendre a compostar. 
Pràctica matemàtica, biològica i tecnològica. 
Optimització entre els sistemes. 
Fomentar un estil de vida saludable. 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

Summer Camps oberts a totes les nenes i nens de 3 a 16 anys d’Ed. Infantil, Primària i Secundària, de tots els 
centres escolars. El nombre d’inscrits ha de permetre la formació de grups per realitzar totes les activitats i 
programa proposats.

(+34) 93 252 61 61    info@collegicreanova.org

saps com creixen els tomàquets, quins tipus hi ha i les 
qualitats nutricionals?

mailto:info%40collegicreanova.org?subject=
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CSC CREANOVA SUMMER CAMPS

LET’S COOK TEATRO MUSICAL

DISCOVERING SCIENCE (STEAM) PERMACULTURA

del 27 de juny a l’1 de juliol del 4 al 8 de juliol

Opció 1 (4 dies) Opcions 2, 3, 4 (5 dies)

del 11 al 15 de julioldel 11 al 15 de juliol

PREU SETMANA ÚNICA

DESCOMPTES * 

(Escull les setmanes que vulguis i paga menys)

PACKS SETMANES MÚLTIPLES

160 €

- 5%
2 setmanes

- 10% 
en la quota del 2º fill/a

* Ofertes no acumulables

- 10% 
en la teva quota

2 fills/es porta un amic/a

- 10%
3 setmanes

180 €

Segons l’evolució de la situació generada per la pandèmia de Covid19, els Summer Camps a CreaNova es 
desenvoluparan d’acord amb les normes sanitàries i de prevenció dictades pels Departaments de Salut i d’Educació. 
Més informació a info@collegicreanova.org

3 SETMANES TEMÀTIQUES 4 OPCIONS JUNY I JULIOL DE 2022

mailto:info%40collegicreanova.org?subject=
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FULL D’INSCRIPCIÓ
CREANOVA SUMMER CAMPS

JO

NASCUT EL

DE (POBLACIÓ) INSCRIC AL MEU FILL ALS CURSOS INDICATS EN AQUEST 

FULL ACCEPTANT LES NORMES INTERNES DE COMPLIMENT AMB ELS HORARIS I CONDICIONS EXPLICADES.

ADJUNTO EN LA INSCRIPCIÓ:

PAGAMENT:

ASSENYALEU LES SETMANES: 

MARE, PARE, TUTOR LEGAL DE  

I CURSANT ACTUALMENT A L’ESCOLA

AMB DNI Nº

 

FOTOCÒPIA DNI PARE/MARE/TUTOR LEGAL

EFECTIU

DOMICILIAT: IBAN (ADJUNTAR SEPA)

FOTOCÒPIA DNI O PASSAPORT ALUMNE/A

CAT SALUT ALUMNE/A

TRANSFERÈNCIA (ES41 0081 0328 7600 0139 9649)

FULL DE SALUT FULL DE PROTECCIÓ DE DADES

OPCIÓ 1    LET’S COOK
del 27 de juny a l’1 de juliol

HORARI: de 9:00 a 13.30

SIGNATURA MARE/PARE/TUTOR LEGAL SEGELL CREANOVA

OPCIÓ 2    TEATRE MUSICAL
del 4 al 8 de juliol

OPCIÓ 3    DISCOVERING SCIENCE (STEAM)
del 11 al 15 de juliol

OPCIÓ 4    PERMACULTURA
del 11 al 15 de juliol



Ctra Rubí 90-100 · Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

www.collegicreanova.org    info@collegicreanova.org

(+34) 93 252 61 61


