ESTIU 2022 · PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE...
AGRUPACIÓ DELS INFANTS:
1. Quants nens hi ha per grup?
10 alumnes/monitor aprox.
2. Com es fan els grups?
Per franges d’edat del mateix any o cicle. Si en algun cas es desitja anar junts en el mateix
grup amb algun amic/ga, cal fer la petició en el moment de la inscripció (i sempre que
siguin de la mateixa edat).
ANGLÈS:
1. Els monitors són nadius?
Els monitors no són nadius. Són joves amb un alt nivell d’anglès, la majoria dels quals
ja formen part dels serveis d’anglès extraescolar Happy English durant el curs
acadèmic, amb experiència prèvia en lleure i la gran part amb titulació de monitor.
2. Quin ús de l’anglès es fa al casal?
En els casals Happy English, els monitors utilitzen l’anglès tant a les classes com en
la resta d’activitats amb els alumnes al llarg del dia, per tal que estiguin en un entorn
immersiu. Els monitors només utilitzen la llengua materna de l’alumne/a en moments
de perill o situacions emocionals en què es requereix una bona comprensió.
ACTIVITATS:
1. A Can Sala, hi ha piscina? Es fan jocs d’aigua?
A Can Sala no hi ha l’activitat de piscina, però sí que fan jocs d’aigua i compten amb
una petita bassa per complementar.
2. A Can Llança, quanta estona de piscina tenen?
Torn de matí: 1h/dia
Torn de matí + dinar: 1’5h/dia
Torn sencer: 1’5h/dia + 1h/3 tardes

PAGAMENTS:
1. Pagament inicial / paga i senyal / acollides.
Al moment de la inscripció es cobrarà l’import total de la 1a setmana (això fa de paga
senyal). Si s’han inscrit a vàries setmanes, la resta es cobrarà a l’inici del casal (juny).
CANCEL·LACIONS:
1. Cancel·lacions de setmanes.
No es retorna cap import sencer, una vegada tingui inici el casal.
Si han de cancel·lar alguna setmana, després de l’inici del casal, l’import retornat serà del 50%.
Si és per malaltia justificada (inclòs covid), es retorna el 70%.
També hi ha l’opció de canviar de setmana, sempre que hi hagi disponibilitat.
2. Política de cancel·lacions per Covid/ retorns de diners?
Si l’alumne s’ha d’absentar per motius relacionats amb el Covid, es retornarà el 70%, com
qualsevol altra malaltia. També es pot oferir canvi de setmana, sempre que hi hagi disponibilitat.
CANVIS:
1. Es poden quedar a dinar o d’acollida al matí algun dia si es necessita?
Sí, però cal informar-ne a primera hora de matí per avisar a cuina. El pagament d’aquest
dinar esporàdic (12€) es fa en efectiu al matí al director/a del casal. Això també és vàlid per a
les acollides esporàdiques, que en aquest cas tenen un cost de 6€.
2. Es poden quedar a la tarda (de 15h a 17h) algun dia si es necessita?
No poden fer tardes esporàdiques per tema ratis, seguretat, assegurança, planificació de grups...

ALTRES:
1. Es pot fer visita de les instal·lacions?
Nosaltres no oferim una visita a les instal·lacions, però les famílies si ho desitgen poden
anar a visitar-les, ja que totes dues són restaurants i estan oberts al públic els cap de
setmana.
2. Com em puc posar en contacte per avisar sobre algun canvi o tema que hagi
de comunicar?
Sempre és millor escriure un correu electrònic a casals@cambridgeschool.com o bé trucar al
93 845 91 64 Can Sala / 93 159 11 60 Can Llança. També es pot escriure un WhatsApp a
aquests mateixos números. Fora d’horari de casal es contestarà tan aviat com es pugui.

