Un món ple de ciència!
Per a ments curioses que cursin de P5 a 2nESO
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Un món ple de ciència!

En/na
Amb DNI
autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats programades.

Nom i cognoms de l´infant:
Adreça:
CP:

Municipi:

Província:

Telèfons:

E-mail:
Curs escolar:

Data de naixement:

Núm TISS (CAT SALUT):
Setmana i horari:
Observacions:

Per a ments curioses
Cursant de P5 a 2nESOA
D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
Caràcter Personal, FUNBRAIN, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre
General de Protecció de Dades, en el que són recollides I tractades les dades que vostè ens facilita,
consentint i acceptant la cessió de les mateixes a FUNBRAIN, per tal de permetre les gestions derivades de la
seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poder exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació I oposició respecte aquestes dades al correu electrònic
info@Funbrain.cat
No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de FUNBRAIN per donar
suport visual a la nostra web, xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.

colonies@funbrain.cat
T. 93 414 40 90
www.funbrain.cat

Un món ple de ciència!

Un món ple de ciència!
Per a ments curioses que cursin de P5 a 2nESOA

Cal entregar el full d´inscripció a colonies@funbrain.cat

Dates:

Setmana del 5 al 10 de setembre

Lloc:

Can Miqueló – Sant Martí de Centelles

Per a ments curioses que cursin de P5 a 2nESOA
L’ activitat científica la combinarem amb activitats físiques com piscina,
esport i jocs. Amb un equip d’educadores i monitores atentes a les
necessitats emocionals dels infants.

Entrega i recollida a la casa per torns

Preu: Preu per infant 485€
Descompte del 10% per a germans i famílies nombroses

Pagament:

Transferència bancària abans del 12 de juny

Banc de Sabadell
ES 54 0081 7011 13 0002552064

Entorn envoltat de
natura

Piscina i espais
exteriors

Habitacions amb bany
propi

Objectius:
Despertar en els nens interès sobre el món de la ciència a través de l'experimentació
i l´observació directa de tot el que els envolta.

Despertar interès
en la ciència

Divertir-nos

Descoberta del
món que ens
envolta

Construir, programar i fomentar el pensament crític amb innovació, creativitat,
habilitats emprenedores i el pensament complexa.
Potenciar la creativitat, la comunicació i la innovació como processos educables des
de les intel·ligències múltiples basant-nos en les noves tècniques pedagògiques.
Estimular actituds crítiques, així com la observació i experimentació.

Sol·licita més informació a colonies@funbrain.cat o 93 414 40 90.

