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CASAL D’ESTIU ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL 

Introducció: 

El projecte que s’ha desenvolupat per aquest CASAL D’ESTIU  pretén oferir a nenes i nens entre 3 i 12 

anys un espai per poder aprofitar les vacances d’estiu de manera divertida, enriquidora i apassionant. 

Els participants podran experimentar un gran nombre d’activitats de diferents tipus relacionades amb 

el centre d’interès que treballarem aquestes setmanes que anirà destinat a fomentar una cultura de 

forment d’un món sostenible és possible (temes relacionats amb el canvi climàtic, medi ambient i 

sostenibilitat).  

Agraïm la vostra confiança!!! 

 

Temàtica:  JUGUEM EN UN MÓN SOSTENIBLE 

 

Dates:  Del 27 de juny al 29 de juliol   (5 setmanes) 

 

Horari:   De 9h a 14h 

 

Horaris Opcionals:   Acollida de 8h a 9h.  (amb un mínim de 6  inscrits per setmana) / Menjador 

de 14h a 15h /15 h a 17h 
 
 

Activitats:  
 

o Activitats de Lleure i Esport 

o Jocs Lúdics 

o Tallers manuals 

o Experimentació 

o Sortides pel municipi 

o Activitats en anglès 

o Piscina setmanal 

o Jocs d’aigua 

o Festa Final amb inflables i d’escuma  
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Horari Orientatiu:  

 
 

 Aquest horari pot variar cada setmana i cada grup adaptarà el horari a les característiques del grup. 

 

Què cal portar? 

DIÀRIAMENT JOCS D’AIGUA  SORTIDES  

 Roba i calçat còmode. 

 Motxilla petita amb: 

Cantimplora o ampolla 

d’aigua. 

 Esmorzar. 

 Crema solar. 

 Gorra. 

 

 Xancletes agafades al peu.  

 Motxilla petita amb: 

Cantimplora o ampolla 

d’aigua.  

 Esmorzar.  

 Crema solar. 

 Banyador.   

 Tovallola. 

 Samarreta del casal. 

 Motxilla petita amb: 

Cantimplora o ampolla d’aigua. 

 Esmorzar. 

 Crema solar. 

 Gorra. 

× ALUMNES DE P3: Cal portar una muda de recanvi que es quedarà al casal fins la seva finalització. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00-9:15 ENTRADA: PREPARACIÓ DEL DIA 

9:15-10:30 
Coneixement de la 
temàtica i jocs de 

coneixença 

SORTIDA  
ENTORN 

Jocs d’habilitats 
motrius 

PISCINA Play English 

10:30-11:00 ESMORZAR 

11:00-12:30 Manualitats 
SORTIDA  
ENTORN 

Expirementació PISCINA 
Reptes per fo-
mentar valors 

12:30-14:00 Jocs d’aigua Jocs d’aigua Jocs d’aigua 
Hàbits saluda-

bles 
Jocs d’aigua 

14:00-15:00 DINAR PER ALS INFANTS DEL MENJADOR 
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Organització: 

 El primer dia del casal cal lliurar al coordinador/a del casal: 

- fotocopia Cat Salut 

- fotocopia llibre de vacunació 

 Les entrades i sortides al Casal es realitzaran per la porta de l’escola de Ferro corredissa.  

 Es demana màxima puntualitat a l’hora d’entregar i recollir als participants del Casal, per tal de no 

afectar al funcionament del mateix. 

 Per recollir als infants cal estar al llistat de persones autoritzades. En cas de no ser-hi, cal comunicar 

qui recollirà al nen/a al Coordinador, indicant nom i DNI. 

 Els alumnes que marxin sols hauran de portar l’autorització corresponent. 

 És convenient donar avís al coordinador, de la no assistència dels participants, així com d’altres 

anomalies. 

 L’organització per necessitats tècniques i/o climàtiques pot modificar les activitats o els recorreguts de 

les mateixes. Sempre que sigui possible s’avisarà amb prou temps. 

 El nivell de comunicació serà mitjançant l’APP TELLFY. 

 També es podran tractar temes concrets amb el coordinador programant un dia 

 

Preus: 

HORARIS PREUS SETMANA 

Casal Matí 

De 9h a 14h 
57,00 € * 

Menjador: 

De 14 a 15h 

inclou menú dirari 

35,00 € 

Casal de Tarda 

De 15 a 17h 
15,00€ 

Acollida Matí 15,00€ 
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De 8h a 9h 

* Inclou subvenció de l’Ajuntament de Viladecans de 10 € de descompte directe per alumne i per setmana a tots els nens i nenes 

empadronats a Viladecans. 

 

 

Descomptes (aplicables al preu de matí): 

5 % de descompte per germà 

 5% de descompte per inscripció de 4 o mes setmanes.  (Descompte aplicable quan s’inscriu 4 o mes setmanes a la vegada, no 

aplicable a les ampliacions). 

5% de descompte a famílies nombroses o monoparentals 

 DESCOMPTES NO ACUMULABLES 

Inclou: Activitats, Samarreta del casal i assegurança accidents 

 

 

INSCRIPCIONS:  WWW.PAIDO.ORG   

o Cal ser soci del AMPA per inscriure’s al casal. 

o Pagament del 25% en el moment de realitzar la inscripció i la resta al inici del casal. 

o En cas de cancel·lació anticipada d’alguna setmana, es realitzarà el retorn del 90% de 

la setmana.  

o Un cop iniciada la setmana no es realitzaran retorns de la setmana. 

o En cas de cancel·lació de setmanes que afecti el 5% de descompte aplicat, es realitzarà 

el retorn recalculant el preu de les setmanes, sense aplicar el descompte si no 

procedeix. 

o Data màxima d’inscripció de la primera setmana de casal: 10 de juny 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA: data a concretar 

 

 

 

http://www.paido.org/

