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Des d’Hiberno, us volem presentar una proposta de casal d’estiu dinàmica, 
viva i trepidant. Un estiu d’aventures, amistats i valors, combinat amb el 

que més ens caracteritza: l’aprenentatge a través de la diversió.
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Hiberno ofereix un casal d’estiu 
bilingüe, amb el qual els nens podran 

practicar anglès tot l’estiu amb el nostre 
equip de monitors nadius i amb una 

gran experiència.
VVolem oferir un espai on els nens i nenes 
puguin expressar-se amb la seva llengua 

materna, així com practicar l’anglès a 
parts iguals.

A Hiberno volem que la diversió mai 
s’aturi, per això hem dissenyat una gran 
varietat de jocs, tallers, excursions, 
activitats musicals, aquàtiques, 
esportives, de ciència, etc.

Amb les nostres “Amb les nostres “Themed Weeks”, 
viurem una nova aventura cada setmana, 
on aprendrem una gran varietat de 
vocabulari a través de jocs i excursions 
setmanals temàtiques.

Un casal bilingüe

No ens aturem!
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Cada setmana, les activitats i excursions giraran al voltant d’una temàtica 
diferent, i s’obriran les portes a un nou món d’experiències, coneixements i 

diversió.

Ens endinsarem en el món animal i 
aprendrem què mengen i com viuen 
a través de jocs i tallers en anglès i 
català. També coneixerem els seus 
protagonistes de ben a prop amb una 
visita al Aventura Park de 
Terrassa!

Moment de convertir-nos en 
científics! Realitzarem un munt 
d’experiments i aprendrem com 
funciona el nostre món. Agafeu les 
maletes que anem al CosmoCaixa!

Anirem a les profunditats del mar 
i descobrirem els seus secrets mes
entranyables, animals més curiosos, i 
ens remullarem de valent a la Bassa!

Guardeu la gana, perquè aquesta 
setmana ens convertirem en xefs! 
Aprendrem com es diuen els 
aliments en anglès i cuinarem uns 
plats ben deliciosos! I si us agrada la 
xocolata, esteu de sort! Anem al 
Museu de Xocolata!

¿Quins misteris s’amaguen més enllà 
de les estrelles? Agafeu el casc, 
astronautes, que marxem a l’espai! 
Anirem a descobrir les 
constel·lacions i les galàxies a anys 
llum, a l’Observatori, i passarem 
una nit a l’escola per observar les 
estrelles!estrelles!
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Themed Weeks!

Week 1 

Safari

22 al 26 de juny

6 al 10 de juliol

Week 2

The Mad Scientist

Week 3

Under The Sea

Week 4

A Delicious Meal

Week 7

Let’s Go to Space!

Week 5

The Olympic Games

Week 6

Colònies / Treasure Hunt
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Les destinacions de les excursions estan subjectes a canvi depenent de la disponibilitat de les localitzacions.

Marxem de Colònies tota la 
setmana! Però no patiu, per aquells 
que preferiu quedar-vos i no anar de 
colònies, viurem una apassionant 
aventura, seguint un munt de pistes 
per a trobar un tresor amagat! A 
més, anirem d’excursió al Tibidabo!

Els Jocs Olímpics han arribat i es 
celebren al nostre casal d'estiu! 
Disposarem d’un pavelló esportiu 
on realitzarem un munt de proves i 
jugarem a tota classe d’esports. Serà 
una competició on el guanyador serà 
el que s'ho passi més bé!
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El nostre casal es divideix en tres grups que compaginen diferents activitats: 
els Kiwis (P3 - P5), els Koalas (1r - 3r), i els Kangaroos (4rt - 6è). Els grups 

s’establiran a l’inici de la primera Themed Week “Safari”.
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Horaris

· Exemple d’horari setmanal - activitats subjectes a canvi segons disponibilitats
· Les excursions seran opcionals, es farà casal amb normalitat a Hiberno per a aquells no hi acudeixin

Kiwis (P3 - P5)

Koalas (1r - 3r)

Kangaroos (4rt - 6è)

Aquestes, i moltes més activitats, us esperen al nostre casal d’estiu!
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Preus
(Per infant)

Casal
Descomptes
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OPCIONS  �
Mat9 a 13h

Mat + dinar9 a 15h (rest cal'Uri)

Mat + tarda9 a 13h - 15 a 17

Tot el dia 9 a 17h amb dinar

 � �

Acollides (Gratut) de 8 a 9h

 �de 17 a 18h
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Ateses les especials 
circumstàncies d'aquesta 
edició, hem instaurat les 
mesures necessàries per 
garantir la seguretat dels 
vostres fills i, a la vegada, 
oferir-vos als pares totes les 
facilitats al nostre abast 
implantant una reserva 
prèvia sense cap pagament 
avançat, inscripcions 
'online' amb una 
simplificació dels horaris i 
preus més econòmics.
 
Hem adaptat les habituals 
modalitats esportives del 
nostre Casal per complir els 
requisits de distanciament 
físic i n'hem inclòs de noves 
per fer un esplai més 
divertit.
 
Tot i que sempre es 
mantindrà el caràcter 
esportiu i lúdic del nostre 
Casal.




