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ENS ADAPTEM PER CONTINUAR

AL TEU COSTAT

Activitats a
L’ESCOLA
www.eixestels.com
hola@eixestels.com

93 265 27 86

ENS ADAPTEM PER CONTINUAR AL TEU COSTAT!
#NosaltresVenim
#NOSALTRESVENIM
D’Octubre a març, qualsevol dia
de la setmana. Amb monitors
d’Eix Estels i amb un projecte
educatiu d’ activitat per activitat
pensat per a tots els cicles des de
P3 fins a Batxillerat.

LES ACTIVITATS

REALITZABLES SON:
· Dinàmiques de Grup
· Enigmes + Roomskape
· Astronomia (la carrera a l’espai)
· Astronomia (el nostre espai)
· Circ
· El dia de la cooperació
· Canvi Climàtic

www.eixestels.com
hola@eixestels.com

93 265 27 86

OPCIÓ : MONOVARIETAL

OPCIÓ: DIA ESTRELLA

Un dia al centre per treballar una de
les temàtiques proposades.

Especialment pensat per a final de
trimestre, jornades culturals, diades
especials, etc.

Preu: 590€+IVA fins a 4 sessións màximes
al dia de també màxim 4 grups bombolla.
Si un mateix centre té més de 4 grups té
l’opció de : 1) Contractar un dia extra, per
4 grups més per 490€ o afegir un bloc de
2 monitors més per tan sols 490€ +iva en
aquest cas s’afegirà també alguna activitat
més de la mateixa temàtica per encabir
totes les sessions i rotacions. inclou: 2 monitors, desplaçament de fins a 100km des
del punt d’Origen (Centelles), activitats
programades.

La proposta inclou fins a 6 activitats
diferents desplaçades al centre, capacitat
d’absorvir fins a 18 grups bombolles el
mateix dia i la realització de mínim 2
sessions/activitats per a cada grup bombolla. Preu: 2220 €+IVA. El preu inclou: 9
monitors, desplaçament de les activitats,
trallat fins a 100 km del punt d’Origen
(Centelles), les activitats programades.

Opcionalment es pot contractar: 1)Fitxes de treball
relacionades amb l’activitat, 2)Sessió de formació
pels mestres i proposta d’activitats complementàries
a fer en l’aula. Consultar preu

