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Introducció: 

El projecte que s’ha desenvolupat per aquest CASAL D’ESTIU  pretén oferir a les 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 destinats als contes tradicionals i 
potser no tan tradicionals. 

Agraïm la confiança!!! 

 
Temàtica:   Vet aquí una vegada ... 
 
Dates:  Del 27 de juny al 29 de juliol (5 setmanes) 
 
Horari:   De 9 h a 13:30 h 
 
Horaris Opcionals:   

• Acollida de 8 h a 9 h  

• Menjador de 13:30 h a 15 h   

• Tarda de 15 h a 17 h 

Activitats:     

o Activitats de Lleure i  Esport 
o Jocs Lúdics 

o Tallers manuals  

o Experimentació 

o Sortides pel municipi 

o Excursions setmanal fora del municipi: 
o Set 1.: Platja 

o Set 2: Tirolines - Comarruga 

o Set 3: Tibidabo (arribada 19h) 

o Set 4: Canal Olímpic 

o Set 5: Museu Matemàtiques 
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o Piscina (per concretar el dia) 

o Jocs d’aigua 

o Festa d’aigua (escuma i inflables) 

 

 

Planificació Setmanal  General  Orientatiu: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00-9:15 Entrada: Preparació del dia. 

9:15-10:30 JOCS ESPORTIUS GINCANA 
ESPORTIVA JOCS 

 

SORTIDA 

TOT EL DIA 

 

 

 

 

 

 

 

GINCANA ESPOR-
TIVA 

10:30-11:00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:00-12:00 

JOCS D’HISTORIA  PISCINA 
SORTIDA AL 

POBLE 

JOCS DE PISTES 

12:00-13:30 
TALLER 

JOCS D’AIGUA 

13:30-15:00 DINAR DINAR DINAR DINAR 

15:00-17:00 Jocs Lúdics Jocs Lúdics Jocs Lúdics Jocs Lúdics 
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QUÈ CAL PORTAR: 

DIÀRIAMENT JOCS D’AIGUA I PISCINA SORTIDES  i EXCURSIONS 

ü Roba i calçat còmode. 

ü Motxilla petita amb: 
Cantimplora o ampolla 
d’aigua. 

ü Esmorzar. 

ü Crema solar. 

ü Gorra. 

 

ü Xancletes agafades al peu.  

ü Motxilla petita amb: 
Cantimplora o ampolla 
d’aigua.  

ü Esmorzar.  

ü Crema solar. 

ü Banyador.   

ü Tovallola. 

ü Samarreta del casal. 

ü Motxilla petita amb nanses 
amb: Cantimplora o ampolla 
d’aigua. 

ü Esmorzar. 

ü Dinar 

ü Crema solar. 

ü Gorra. 

× ALUMNES DE P3-P4: Cal portar una muda de recanvi. 

 

Organització: 

• Es demana màxima puntualitat a l’hora d’entregar i recollir als participants del Casal, per tal de no 
afectar el funcionament d'aquest. 

• 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 avisar 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 
d'aquestes. Sempre que sigui possible s’avisarà amb prou temps. 

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

• Protocol Covid pendent de la normativa actual que hi hagi en aquest moment. 

 

 

 

 

 



Casal d’estiu 2022 
AMPA PAU CASALS 

 
 

www.paido.org – info@paido.org 
 93 637 85 38  
 670646868 

 

PREUS: 
 

HORARI PREU Inscripció / Setmana 

De 9h a 13:30h 
Dies de d’excursió  de 9h a 17h 70,00 €* 

De 9h a 15h 
Inclou menjador(excepte dia de excursió) 103,00 €* 

De 9h a 17h 116 €* 

Nit al centre (2a setmana) 
Inclou esmorzar  15 € 

Acollida de 8h a 9h 
(EL SERVEI D’ACOLLIDA S’OBRIRÀ AMB UN MÍNIM DE 5 NENS)  

 
15 € 

 

* 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. 
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INSCRIPCIONS:  WWW.PAIDO.ORG  (data màxima per primera setmana de casal 10 
de juny). 

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

o En cas de cancel·lació de anticipada d’alguna setmana, es realitzarà el retorn del 10% 
de la setmana.  

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

o En cas de cancel·lació de setmanes que afecta el 5% de descompte aplicat, es realitzarà 
el retorn re calculant el preu de les setmanes, sense aplicar el descompte, si no 
procedeix. 

 

REUNIÓ INFORMATIVA PRESENCIAL:  

25 DE MAIG A LES 16:45H AMB SERVEI D’ACOLLIDA 

 


