
Casal d'estiu 2021
             EMOC IONA 'T 

Una aventura molt especial ens espera!
 
 



   Crear una dinàmica de treball de caràcter lúdica
 amb la que oferir als infants uns espai d’esbarjo

 i diversió.
 

     Estimular la creativitat i la imaginació dels infants
       mitjançant activitats de diverses temàtiques 

(esportives, manualitats, tallers, etc.)
 

Potenciar les relaciones i actituds de respecte a
        través de la convivència i l’intercanvi d'experiències.

 
       Fomentar el desenvolupament d’hàbits i actituds que 

                  permetin als infants continuar avançant en el camí de la 
     seva autonomia personal i social.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS



CENTRE D'INTERES CASAL 2020

" Explica la llegenda, que les emocions dels habitants de cada planeta fan
brillar les ciutats on viuen. La Bimbaye i en Jota, dos superherois del

planeta de les il·lusions han vingut de viatge a Barcelona amb una missió:
Des del seu planeta han vist la nostra ciutat sense llum.

La seva sorpresa ha estat que en arribar al cau de Barcelona, el nostre
"cor de le emocions" esta buit... On son les emocions?

 
Els dos superherois venen a la nostra escola a demanar-nos ajuda per a

poder trobar les boles de les emocions que s'han perdut... 
Com les aconseguirem? Podrem reconstruir el cor i fer brillar la ciutat? "



 

 

 

 

QUE S'HA DE PORTAR CADA DIA AL CASAL?

Dins d'una motxilla: 

Roba còmode

Calçat adequat

Crema Solar 

Xancles (lligades)

Banyador

Esmorzar

Ampolla d'aigua

Gorra pel sol

Samarreta del casal (el dia de l'excursió)

Roba de recanvi

Mascareta de recanvi

tot marcat amb el

nom de l'infant

SAMARRETA DEL

CASAL

DE REGAL! 

Pulsera identificativa en totes les
excursions



Exemple

Programació

Setmanal

(*) Cada grup rebrà la seva programació setmanal a l'inci de la setmana. 
(*) A la platja només hi aniran els infants de 1r a 6è.

Abans de l'inici de
cada setmana, us

arribarà la
informació sobre
el grup del vostre
fill/a, aixi com la
porta d'entrada i

altres
informacions.



ACTIVITATS DEL PROJECTE

Activitats CulinàriesActivitats Esportives

Activitats d'Artistes

Remullades al Casal

Activitats d'Expressió corporal

Activitats lúdiques en angles



Coneixement de l'entorn
      (Sortida de mig dia per 
als infants de p3 a p5)

 Festival dels colors 

 Dia sobre Rodes 

ACTIVITATS ESTRELLA

Excursió de tot el dia 

Nit al casal 
(Divendres 16 de Juliol)

Tarda en familia 
(sempre que la normativa ho permeti) 

("Holly Festival")

(Els infants hauran de portar patins 
o patinets aquell dia) 



La Bassa de Sant Oleguer                             3. Montseny Aventura1.
+ espectacle sorpresa

 

2. Granja "Emocions"                            
 

EXCURSIÓ DE TOT EL DIA

4. Piscines al 
bosc tancat

5. El Parc dels tobogans gegants

http://www.montsenyaventura.com/
https://www.lagranja.top/
https://www.lagranja.top/
https://drive.google.com/file/d/1Xk9GNcMBQjxD5M8KurN9rUo1lCJMk3ww/view?usp=sharing


SERVEI D'ACOLLIDA 
MATINAL

GRATUÏT DE 8H A 9H

 

 

 

 

 

PREUS I HORARIS DEL CASAL

*S'aplicarà un 4% de descompte als

germans 

CUINA IN SITU!
Servei de Menjador 

Els horaris d'entrada i sortida poden variar segons
la normativa vers el covid (escala esglaonda)



Aquestes són les mesures d'higiene i seguretat respecte la Covid-19 que el departament de salut pública
va marcar l'estiu passat.. Restem a l'espera de la publicació de les noves mesures per part de la

Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona., aixi com del nombre de participants per grup.

"Espai nucli" i 
lavabos

definits per a
 cada 
grups 

bombolla



 

 

PAGAMENT DE LES QUOTES
Els usuaris del casal de Juny i Juliol, podran realitzar el

pagament en dos terminis diferents: 

 1. Abans de l'inici del casal (16 de Juny)

2. Un cop iniciat el casal (7 de Juliol)
 

Els usuaris del casal de Setembre, hauran de realitzar

el pagamanet abans d'iniciar el casal (el 30 d'Agost)

(*) Qualsevol canvi en les dates establertes, s'informarà a les

families el més aviat possible

Un cop fetes les
inscripcions, es podran
fer ampliacions setmanals
(efectuant el pagament
abans de començar la
següent setmana). 

 

 

INSCRIPCIONS I AJUTS ECONÒMICS
Les inscripcions al casal i sol·licitud d'ajut econòmic i de monitors/es de suport es

podran fer a partir del 26 d'Abril. 

Tots els tràmits es realitzaran via online, a través de la nostra web. Hi haurà una persona un

cop a la setmana (dijous de 16h a 17,30h) per donar suport, mitjançant via telèfon i/o

correu electrònic. 

 

 

 casal21acacies@gmail.com656. 753. 231 (Alba)



GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ

Per a qualsevol pregunta, podeu escriure-la en el chat que trobeu a la dreta 
de la pantalla. 

Intentarem respondre totes les preguntes amb ordre. 



Preguntes realitzades per les famílies
Quina documentació hem d'aportar el primer dia de casal?

Com s'aplicarà la beca? 

Com funciona el pic-nic per a les excursions?

Quan es poden fer les inscripcions al casal de Setembre?

Què passa si algun grup queda confinat?

El dni d'un dels dos tutors legals de l'infant, el carnet de vacunació i la tarja sanitària de l'infant, i la
declaració responsable Covid-19.

L'import de l'ajut econòmic es descomptarà directament de la quota. 

Els infants que es quedin al menjador del casal, els dijous gaudiran de pic-nic (2 entrepans, aigua,
fruita).  

A partir del 26 d'Abril. Es poden anular del 23 al 25 d'Agost, enviant un correu a casal21acacies@gmail.com

En el cas d'un confinament de grup, s'informarà a les famílies i es farà l'abonament dels dies pendents
de gaudir del casal. 



Preguntes realitzades per les famílies
Hi ha acollida de tarda?
Les famílies interessades han d'enviar un correu electrònic a casal21acacies@gmail.com per fer la
demanda del servei. 

Quins són els canals de comunicació amb les famílies?

Hi ha descompte de familia nombrosa?
El descompte que s'aplica és el 4% per cada germà inscrit en el mateix torn.

Les famílies que pertanyin a la comunitat educativa de l'escola, podran rebre les informacions i
les fotos i videos del casal via Dinantia. En el cas dels infants que no són inscrits a l'escola, les
famílies ho podran rebre via WhatsApp. També s'utilitzarà el Instagram per fer publicacions amb
imatges sobre el casal i les activitats que s'hi desenvolupen. 

Com es faran els grups bombolla?
Els grups bombolla es crearan tenint en compte les edats (cursos i comunitats educactives), aixi
com per afinitats, doncs comptem amb la coordinadora del menjador, que també estarà en el
casal d'estiu, i que ens ajudarà a conformar els grups.



Preguntes realitzades per les famílies
Els infants poden portar "xurros", "flotadors" o "maniguets" a les excursions? 

Més endavant us farem arribar més informació sobre aquest tema, tenint en compte les normatives
de les piscines on anem d'excursió. Tanmateix, fer-vos saber que les piscines tenen entrades "de
platja" i per tant, hi ha moltes zones on no cubreix l'aigua i els infants toquen al terra.

Quin és l'horari de la "nit al casal"? 

La nit al casal serà en divendres, i per tant els infants sortiran aquella tarda a les 17h com de costum. A
les 19h de la tarda podran tornar a entrar a l'escola, i l'activitat acabarà a les 11h del dissabte (desprès
d'esmorzar). 

Les activitats són diferents per a cada edat?

La tipologia d'activitats que realitzaran si que serà la mateixa (activitats d'esport, d'art, d'expressió
corporal, etc.), però evidenment el nivell de les activitats serà dissenyat exclusivament per a cada
franja d'edat, tenint en compte les caracteristiques de cada grup. 



Preguntes realitzades per les famílies
Que passa si un nen o nena no es volen banyar? 

En el cas que un infant no vulgui banyar-se, sempre es respectarà la decisió d'aquest, donant
oportunitat de realitzar altres tipus d'activitats fora de l'aigua. 


