
l’estiu
és aquí!

     
Elpetitmiquel és divertit, espontani,
atrevit i intens

Bon estiu! 
L’Escola d’estiu és una proposta Més enllà de l’educació
formal d’elpetitmiquel. 
Juny i juliol de 8.00h a 15.00h
Per a més informació i preus, contacteu amb 
elpetitmiquel.

Més enllà de l’educació formal

 _Matiners: de 7.45h a 9.00h
 _Eltastaolletes: menjador i lleure de 13.00h a 15.00h
 _Activitats extraescolars (AMPA): de 17.00h a 19.00h
 _Escola d’estiu: juny i juliol de 8.00h a 15.00h
 _Psicopedagogia i logopèdia

Ronda Camprodon, 2_08500 Vic
T: 93 886 05 95
epm@elpetitmiquel.cat
elpetitmiquel.cat

Acreditació de Batxillerat Internacional® (IB) en tràmit



Arriba l’estiu i elpetitmiquel té ganes de riure, fer nous 
amics, compartir i, sobretot, endinsar-se en la seva mà-
gia. Cada estiu, elpetitmiquel obre les portes a la diver-
sió, el lleure i l’amistat. L’estiu a elpetitmiquel és divertit, 
espontani, atrevit i intens.

Inventors, Intrèpids, Aventurers i Explorers. Tothom és 
benvingut a l’estiu d’elpetitmiquel.

divertit
L’Escola d’estiu d’elpetitmiquel té l’objectiu de “viure l’estiu” de manera diferent i intensa.
Les activitats estan pensades perquè cada nen vagi assolint, de mica en mica, les habilitats necessàries per adquirir més 
autonomia i responsabilitat.  D’aquí que elpetitmiquel dona importància a les sortides, les excursions, les acampades i les 
colònies. I es fa de manera lúdica i divertida per mitjà de les arts plàstiques i escèniques i l’esport. Elpetitmiquel també 
posa èmfasi en la utilització de l’anglès com a llengua de joc i comunicació.

atrevit
Les activitats d’estiu d’elpetitmiquel són atrevides. Estan pensades per a Inventors, Aventurers, Intrèpids i Explorers.

inventors aventurers intrèpids explorers
És el grup format per nens 
de 3 i 4 anys.
Fem jocs, psicomotricitat, 
expressió plàstica i corpo-
ral, cançons... Ho fem en 
català i aprenem expressi-
ons i cançons en anglès.

És el grup format per nens 
de 5 i 6 anys.
Fem jocs, psicomotricitat, 
expressió plàstica i cor-
poral, cançons... I també 
ens iniciem en la pràctica 
de diferents esports. Ho 
fem en català i aprenem 
expressions i cançons en 
anglès.
Com que som molt aven-
turers, anirem 2 dies de 
colònies a Mas Pinadella 
de Begudà (La Garrotxa)

És el grup format per nens 
de 7 a 12 anys.
L’esport, l’anglès, l’art i el 
joc s’uniran aquest estiu 
en les activitats dels intrè-
pids. Posarem a prova les 
nostres habilitats i practi-
carem nous recursos com 
el moviment, la interpreta-
ció i les arts escèniques.
Els intrèpids ja estem pre-
parats per fer una acampa-
da al pati de l’escola i per 
anar de colònies 3 dies a 
Mas Pinadella de Begudà 
(La Garrotxa)

És el grup format per nens 
de 10 a 12 anys que volen 
participar a les colònies 
d’anglès i esport que fa-
rem a Cabrera de Mar a la 
casa Torre Ametller.
Una excusa: anglès, anglès 
i anglès... per promoure 
les competències comu-
nicatives en un entorn 
quotidià i de lleure, tot 
fent activitats lúdiques i 
esportives.
Les activitats engloben ta-
llers, jocs, activitats aquà-
tiques, entre d’altres.
Ready, steady, fun!

espontani
“L’ambient és molt familiar”
“Es troben nens de totes les edats”
“Volíem provar altres casals d’estiu, però ell no ho ha volgut”
“Venen molt contents”

intens
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge
25 26 27 28 29 30 1

Inventors  piscina  sortida    
Aventurers  piscina  sortida    
Intrèpids  piscina  sortida    

2 3 4 5 6 7 8
Inventors  piscina  festiu festiu   
Aventurers  piscina  festiu festiu   
Intrèpids  Acampada al 

pati i pisicina
 Acampada 
al pati

festiu festiu   

9 10 11 12 13 14 15
Inventors  piscina   sortida   
Aventurers  piscina   sortida   
Intrèpids piscina   Bicicletada   
Explorers colònies colònies colònies colònies colònies colònies  

16 17 18 19 20 21 22
Inventors  sortida   piscina   
Aventurers Colònies Mas 

Pinadella
Colònies Mas 
Pinadella

  piscina   

Intrèpids   Colònies Mas 
Pinadella

Colònies Mas 
Pinadella

Colònies Mas 
Pinadella

  

Horari

Escola d’estiu: de 9:00 a 13:00
Matiners més calorosos: de 7:45 a 9:00
Eltastaolletes més estiuenc: de 13:00 a 15:00

Inscripcions

Per a Inventors, Aventurers i Intrèpids, inscripcions obertes fins el 15 de juny.
Per als Explorers, inscripcions obertes fins l’1 de juny.
La inscripció està subjecta a la disponibilitat de places. En cas necessari, les places es lliuraran per ordre d’inscripció.

Reunió de presentació

Us convidem a la reunió de presentació de les activitats el 10 de maig, a les 20:00 h a les instal·lacions d’elpetitmiquel.
Ronda Camprodon, 2_Vic
T. 938860595_elpetitmiquel.cat
Us informarem i respondrem als vostres dubtes. Us hi esperem!

Preus

Preu setmanal de 50€
Preu setmanal d’eltastaolletes: 33,20€ (els dies de sortida cal portar el dinar de casa)
Preu de les colònies: es comunicarà el dia de la reunió
El 20 de juny de juny es cobrarà el 50% de les reserves per mitjà de domiciliació bancària.

El Col·legi Sant Miquel dels Sants va obrir la primera Escola 
d’estiu l’any 2005 amb 55 nens. Més de deu anys després, 
elpetitmiquel ha posat els fonaments d’una escola oberta a 
tothom que educa entre la diversió, el lleure, l’amistat i tot 
això amb el saber fer de l’escola. L’Escola d’estiu d’elpetitmi-
quel s’ha anat consolidant i el curs 2017-2018 es van inscriure 
207 nens i hi va haver 27 mestres i monitors. 

“Som una bona colla”

“Hem rigut molt”

“He après a nedar””

“Hem anat en bicicleta”

“Hem dormit amb tenda 
al pati de l’escola”“Anem de colònies”


