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Planning P3-P4 i P5 

 

Planning 1r a 6è 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:05h a 9:20h Entrada: Preparació del dia. 

9;20h a 10:05h Jocs cooperatius Acabar manualitat 

10:05h a 10:50h 
Manualitat 
“Creem un 

instrument” 
Jocs del món 

11:00h a 11:40h Esmorzar Esmorzar 

Manualitat 

“Som animals” 
La orquestra 

11:40 a 12:15h 

12:15h a 13:30 

Piscina 

“Podium” 

Centre d’interès 

Jocs musicals 

Portar SAMARRETA 
BLANCA 

Jocs d’aigua Jocs d’aigua 

Sortida a  Can Xic 

 

“Els músics i els 
lladres” 

Portar samarreta 
BLANCA 

13:30-15:00 
Dinar 

Racons 

Dinar 

Racons 

Dinar 

Racons 

Dinar 

Racons 

15:00-17:00 Jocs  de mimica Jocs grupals Manualitat Jocs esportius 

Sortida al Canal 
Olímpic 

 

Arribada a les 
17h 

 

(Portar 
SAMARRETA LILA, 
mascareta, roba 
comoda, bambes 

i dinar) 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:05h a 9:20h Entrada: Preparació del dia. 

9;20h a 10:05h 
Manualitat 
“Creem un 

instrument” 

Acabar manualitat 

10:05h a 10:50h Jocs cooperatius Jocs del món 

11:00h a 11:40h Esmorzar Esmorzar 

Reforç 

“Historia” 

Reforç 

“Música” 
11:40 a 12:15h 

12:15h a 13:30 

Piscina 

“Podium” 

Centre d’interès 

Jocs esportius 

Portar SAMARRETA 
BLANCA 

Jocs d’aigua Jocs d’aigua 

Sortida a  Can Xic 

 

“Els músics i els 
lladres” 

Portar samarreta 
BLANCA 

13:30-15:00 
Dinar 

Racons 

Dinar 

Racons 

Dinar 

Racons 

Dinar 

Racons 

15:00-17:00 Jocs  de mimica Jocs grupals Manualitat Jocs esportius 

Sortida al Canal 
Olímpic 

Arribada a les 
17h 

 

(Portar 
SAMARRETA LILA, 
mascareta, roba 
comoda, bambes 

i dinar) 

Infants de 3r a 6è 
(BANYADOR, I 

XANCLES” 
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Organització 

Entrades:  
o La recollida de l’acollida es farà a la porta principal a les 08:00h. Si veniu més tard heu 

de picar al timbre i l’infant entrarà sol. 

o El coordinador obrirà la porta a les 08:55 h, porta pista de bàsquet. 

o La porta d’entrada serà la porta que dona acces a la pista de bàsquet.  

o A l'hora d'entrar els familiars deixaran al nen a la porta i no entraran a l'escola. Es farà 
una fila, mantenint la distància de seguretat, pel costat esquerre, el més a prop de la 
tanca en direcció al parc.  

o En el cas, que s'hagi de parlar amb la família hauran d'esperar fora del recinte escolar, 
fins que totes les famílies hagin marxat per poder parlar amb total seguretat.  

 
Sortides: 

 La porta s’obrirà a les 13:30 h..  

 Els monitors estaran a la pista amb tots els infants.  

 La porta de sortida serà la porta que dona acces a la pista de bàsquet. 

 A l'hora de la recollida els familiars recolliran a l’infant a la porta i no entraran a l'escola. 
Es farà una fila, mantenint la distància de seguretat, pel costat esquerre, el més a prop 
de la tanca en direcció al parc.  

 En el cas, que s'hagi de parlar amb la família hauran d'esperar fora del recinte escolar, 
fins que totes les famílies hagin marxat per poder parlar amb total seguretat. 

 La sortida a les 15 h es farà per la porta principal. Els pares no entraran a l’escola. 

 La sortida a les 17 h es farà per la porta principal. Els pares no entraran a l’escola. 

 

Per recollir als infants cal estar al llistat de persones autoritzades. En cas de no ser-hi, cal 
comunicar qui recollirà al nen/a la Coordinadora, 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.  

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

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.  

El nivell de comunicació serà mitjançant l’aplicació TELLFY. 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al següent número de telèfon del coordinador: 
670646868 (David de Paido) o al 643902876 (Cárol). 

 



Casal d’estiu 2022 
 “VET AQUÍ UNA VEGADA” 

AMPA ESCOLA PAU CASALS 
 

 
QUÈ CAL PORTAR AL CASAL?   

- Documentació (El primer dia del casal es lliurarà al coordinador/a del casal) 

 Fotocòpia de targeta Sanitària  

 Fotocòpia de Cartilla de vacunació 

- Esmorzar 

- Roba de recanvi (P3-P4) 

- Ampolla d’aigua 

- Crema Solar 

- Gorra (obligatòria per estar al pati) 

- Estoig escolar (a partir de 1r curs escolar) amb: Llapis, Goma d’esborrar, Maquineta per 

punta, Regla, Tisores i Colors/retoladors. 

 

Què cal portar? 

DIÀRIAMENT JOCS D’AIGUA  PISCINA SORTIDES  i EXCURSIONS 

 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 

 Muda roba interior  

 Tovallola. 

 Samarreta blanca 

 Xancletes agafades al peu.  

 Motxilla petita amb: 
Cantimplora o ampolla 
d’aigua.  

 Esmorzar.  

 Crema solar. 

 Banyador possat.   

 Muda roba interior 

 Tovallola 

 Samarreta del casal. 

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

 Esmorzar. 

 Dinar 

 Crema solar. 

 Gorra. 

 

 


