
Del 24 de juny al 26 de juliol

Del 2 al 6 de setembre

Acompanyarem al cuiner anglès 
l’Oliver 

en  aquest emocionat viatge pel 
món dels aliments

De manera lúdica ens 
endinsarem en aquest món i 

aprendrem 
a cuinar receptes fàcils i 

boníssimes!

Tot això acompanyat de jocs 
d’aigua i esportius i excursions.
Cada dia ens acompanyarà un 

monitor que només ens parlarà 
en anglès

Ens ho passarem molt bé!

Període d’inscripció

Del 15 al 30 
de maig

L’OLIVER APRÈN 
A CUINAR

Asunción de Ntra. Sra
Franciscanes Poblenou

www.hostesa.com

Còrsega 612 entl.

08025 Barcelona

Tel. 93 455 13 

info@hostesa.com

Dilluns 8 d’abril

Reunió informativa sobre el 
casal d’estiu 2018-2019

mailto:info@hostesa.com


PREUS

• Descompte del 5% a partir del 2º germà

• Descomptes del 5% per inscriure 3 setmanes

Ambdós descomptes acumulables

Us hi esperem!!!!

Horari de  9 h a 13 hores
(esmorzar inclòs)

58€/ 
setmana

Horari de 9 h a 15 hores
(esmorzar i dinar inclòs)

90€/
setmana

Horari de 9 h a 17 hores
(esmorzar i dinar inclòs)

102€/
setmana

LES NOSTRES ACTIVITATS 
EN SETMANES…

LA PASTA, L’ARRÒS I LA PATATA

Del 24 al 28 de juny

Farem una gimcana masterxef i 
cuinarem pizza amb els nostres 

ingredients preferits.

ELS LÀCTICS

Del 15 al 19 de juliol

Farem els nostres gelats de iogurt i 
coneixerem el món dels làctics 
mitjançant la llengua anglesa.

LES FRUITES I LES VERDURES 

Del 8 al 12 de juliol

Coneixerem  algunes de les propietats 
d’aquests aliments farem una brotxeta 

de fruita. 

LA CARN, EL PEIX, i LES LLEGUMS
Del 1 al 5 de juliol

Visitarem el mercat del barri i veurem 
la pel·lícula Ratatouille.

ELS DOLÇOS

Del 22 al 26 de juliol

Farem un pastís ben dolç de xocolata i 
les nostres pròpies llaminadures.

CASALET DE SETEMBRE

Del 2 al 6 de setembre 

L’Oliver ens obrirà les portes de 
casa seva.

Servei d’acollida:15€/setmana


