


Diversió 
Riure 

Compartir 
Joc 

Educació 
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Els casals d’estiu són una 
manera divertida I 

enriquidora d’ocupar el 
temps de lleure.  
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DISPOSA DE LA EXPERIÈNCIA I DELS 

RECURSOS PER TAL QUE EL CASAL 

D’ESTIU SIGUI UNA VERITABLE 

EXPERÌENCIA EDUCATIVA I 

ENRIQUIDORA 
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Direcció 
Pedagògica 

Treballem 
valors 

saludables 

Cura de la 
seguretat 

dels 
participant

s 

Metodologi
a  

vanguardis
ta 

Satisfacció 
dels 

participants 
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Importància 
de les 

relacions 
socioafectives 

– Gestió 
d’emocions 

El joc 
com a via 
educativa 

Els 
valors: 
partim 

del 
respecte - Treballem els VALORS. 

- El Joc com a principal via 
educativa. 

- Donem molta importància a les 
relacions socioafectives. 

 

- Treballem la sana i equilibrada 
gestió d’emocions. 
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Esdevenir una alternativa lúdic-educativa i engrescadora en el lleure dels infants.  

Afavorir el desenvolupament integral dels infants. 

Potenciar I estimular les relacions personals mitjançant el desenvolupament de les 
activitats 

Potenciar les activitats en grup I la convivència diària. 

Fomentar i desenvolupar valors de participació, cooperació, solidaritat i respecte envers 
als altres i al nostre entorn. 

Apropar l’infant al seu entorn més immediat, fent-lo coneixedor i partícip de tot allò que 
l’envolta 
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Del 27 de juny al 29 de 
juliol (5 setmanes) 

Acollida  
matí: 

de 8h a 
9h 

Casal 
matí: 
de 9 a 
14h 

Servei de 
menjador: 

de 14 a 
15h 

Casal   
tarda: 
de 15 
a 17h 

• SERVEI GARANTIT Acollida 

• MÍNIM 10 PARTICIPANTS 
SETMANALS 

Casal de 
tarda 
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Centre d’interès:  

-    Eix temàtic del casal:  

 Juguem en un món sostenible 

Activitats: 

- De Lleure i Esportives 

- Jocs Lúdics 

- Tallers manuals 

- Experimentació 

- Sortides pel municipi 

- Piscina setmanal 

- Jocs d'aigua 

- Festa d’aigua Final (Escuma,..) 



11 



12 

En tot momento es respectarà les 
mesures de protección i seguretat 
vigents que marqui Sanitat al 
respecte 
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• La entrada/sortida dels nens/es 
serà a les 8:55 fins les 9:05. 

• La comunicació envers informació 
del casal arribarà mitjançant notes 
informatives, TELLFY. 

• Per necessitats tècniques, 
climàtiques o de recomanació 
sanitària, es pot modificar les 
activitats o els recorreguts de les 
mateixes segons determini 
l’organització. Sempre que sigui 
possible s’avisarà prèviament. 
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• 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 
prèviament, indicant nom i DNI. 

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

• Les ampliacions de Casal s’hauran 
de comunicar abans de dimecres de 
la setmana anterior. 

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

 

Informació 
setmanal del 
menú 
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DIÀRIAMENT JOCS D’AIGUA SORTIDES 
✔ Roba i calçat còmode. 

✔ Motxilla petita amb: 

Cantimplora o ampolla 

d’aigua. 

✔ Esmorzar. 

✔ Crema solar. 

✔ Gorra. 

✔ Mascareta en cas de que 

sigui necessàri 

 

✔ Xancletes agafades al peu.  

✔ Motxilla petita amb: 

Cantimplora o ampolla 

d’aigua.  

✔ Esmorzar.  

✔ Crema solar. 

✔ Banyador.   

✔ Tovallola. 

✔ Samarreta del casal. 

✔ Motxilla petita amb nanses: 

Cantimplora o ampolla 

d’aigua. 

✔ Esmorzar. 

✔ Crema solar. 

✔ Gorra. 



www.paido.org 
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• Descomptes: 

5% de descompte per germà. 

5% per inscripcions de 4 o mes 
setmanes (quan s'inscriuen de cop, no 
per ampliacions)  

5% de descompte per familia 
nombrosa. 

Descomptes no acumulables 

 

10 €/setmana residents a Viladecans 
(subvenció municipal) 

Preu per 
setmana 

(Descomptes no inclosos) 

Acollida Matí 
 de 8h a 9h 

15,00 € 

Casal Matí 
de 9h a 14h 

67,00 € * 

Menjador 
De 14h a 15h 

35 € 

Casal de Tarda 

De 15h a 17h 
15,00 € 

DATA LIMIT: 10 DE JUNY 

57 € 
* Preu setmana 

amb descompte 



Abans i durant el 
Casal 
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• Telèfon oficina: 93-637-85-38 

• Whatsapp: 670-64-68-68 

• Mail: paido@paido.org 

• Pàgina web: www.paido.org 

Durant el Casal 

• APP TELLFY 

mailto:paido@paido.org



