"The Time Machine"

Casal online Estiu 2021
Tens esperit aventurer i voldries viatjar en el temps? Vols descobrir èpoques i llocs fabulosos?
Vols conèixer moments que van marcar la història sense moure't de casa?
Uneix-te aquest estiu al nostre equip, explora i viatja a altres èpoques en la nostra màquina del temps.
Cada setmana viurem una aventura en una època diferent: descobrirem els secrets de les piràmides,
creuarem oceans en un vaixell pirata i fins i tot coneixerem el futur.
I tot això amb la comoditat i seguretat de casa teva.
. T'hi esperem!

Quan es farà?
El 28 de juny fins al 31 de juliol
amb tres classes diàries d’una
hora (de 10 a 13 horas)

Raquel
Outeiral

Qui pot participar?
Alumnes
P3de
finsP3
a 6è
Alumnesde
des
finsdea primària.
Gratuït
per a alumnes
de BeKith
6è de primària
i les seves
famílies.
Altres participants: 9,95€ per setmana
Gratuït i obert a tothom
(cal reservar plaça)

your travel
guides

Ana Eugenia
Martina
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Welcome
All aboard the
travelling machine!
Cada dilluns, tot l'equip
donarà la benvinguda als
viatgers. Coneixerem els
companys d'aventures i
desvetllarem detalls de
les activitats. A partir de la
segona setmana
compartirem treballs i
creacions.
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Exploring time
Descobriem indrets
misteriosos, viatjarem per
diferents èpoques i
coneixerem molts
personatges fantàstics.
Entra a la màquina del
temps amb les nostres
travel guides!
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Crafts
Pensant en grans i
petits, l'hora dels crafts
serà molt més que tallar
i engamxar.
Reproduir grans obres
d'art: recycling art.
I si ets amant de la
cuina, també farem
cook cooking!
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Get up & Grow

Get up & Grow

Get up & Grow

Get up & Grow

Cuidar del nostre cos i de
les nostres emocions
és molt important a BeKith.
Ballar, fer ioga, estiraments,
consciència corporal,
mindfulness o muntar una
coreografia.
Començarem el dia
movent l'esquel·let!
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Experiments
& play
Courage
with nature

Virtual
field trip
Courage

Experiments
& play
Courage
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FamilyCourage
games

Experiments fàcils i
esbojarrats amb poc
material: plastilina, pasta
de sal i fins i tot slime! I en
cada sortida amb la família,
hauràs de collir "material"
de la natura i portar-lo al
casal. Farem Nature Art!

Quin sort poder visitar les
Coves d'Altamira o submergirn-nos per trobar tresors.
Fins i tot viatjar en
l'Estació Espacial Internacional. I no t'ho perdis, també
anirem a la Vila Olímpica de
Tòkio. Això i molt més, els
dimecres a les 11h, que
marxem d'excursió!
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Farewell party

Pensant en grans i
petits, l'hora dels crafts
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Ens disfressarem
d'austronautes o de
marcians. I ballarem
molt!
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ID sessió de les 10 h:
91737503655 / 711417

$456

Experiments fàcils i
esbojarrats amb poc
material: plastilina, pasta
de sal i fins i tot slime! I en
cada sortida amb la família,
hauràs de collir "material"
de la natura i portar-lo al
casal. Farem Nature Art!

ID sessió de les 11 h:
96409583536 / 623059

ID sessió de les 12 h:
98823208631 / 491424
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Jun28th- Jul 2nd

Meet the cavemen

Jul 5th-9th

Sailing with pirates

Jul 12th-16th

A space odissey

Jul 19th-23rd

Castles
dragons
Art
lovers
Artand
lovers

Jul 26th-30th

T'encanta el Kahoot? Creus
que pots guanyar a la teva
família? Aquesta és l'hora
on podràs demostrar-ho.
Ens posarem creatius per
a suggerir-te els millors jocs
perquè et diverteixis en
família.

Greece and the Olympics games

Inscriviu-vos en aquest enllaç: https://n9.cl/9q4ov
Descobreix tota la informació al nostre Instagram
@be.kith i el hashtag #bekithcasal
Utilitzem la plataforma gratuïta Zoom. Per a més informació, fes clic aquí: https://zoom.us/download

www.bekith.es

