
Compartint moments i emocions! 

 Matí de 9 a 13 h. Tarda de 15 a 17 h. Menjador de 13 a 15 h.  
(Horari de recollida i arribada esglaonat, a concretar) 

      Casal infantil (nens que han fet P3, P4 o P5) 

La màgia dels sentits i dels sentiments és la proposta que ens ha de permetre reconèixer els nos-

tres  propis sentits  i aprendre a exterioritzar les nostres emocions, verbalitzant estats d’ànim i 

sentiments i potenciant l’empatia vers els que ens envolten. Tot seguint el fil conductor, no deixa-

rem de jugar, cantar, ballar, banyar-nos a la piscina, fer tallers i practicar esports. Sortides a peu 

pel centre i per Ca n’Aurell, el parc de Sant Jordi i  la plaça del Tint i quatre excursions de dia sen-

cer. 

      Casal de primària (nens que han fet de 1r a 6è) 

La fada de l’alegria, contenta amb el seu do de fer feliç a la gent,  però cansada de la seva feina com a fada, de-

cideix convertir-se en científica i superheroïna. Simpàtica i esbojarrada, ens visitarà sovint i, juntament amb els 

seus amics, lluitarà contra totes les angoixes i perquè l’alegria de retrobar-nos perduri durant tot el casal... Tot se-

guint el fil conductor, no deixarem de jugar, cantar, ballar, refrescar-nos amb jocs d’aigua, fer tallers i practicar es-

ports. Sortides a peu per espais propers a l’escola. 

Donada l’ excepcionalitat que estem vivint, el casal s’adaptarà en tot moment a la nor-

mativa vigent, tenint en compte que aquesta pot ser evolutiva, adaptable i variable al 

llarg del casal. L’activitat  podrà començar sempre i quan el nostre  territori es trobi en 

fase 3 de desconfinament. 

Així doncs seguirem en tot moment les directrius donades des del govern i els criteris 

imprescindibles de seguretat i protecció: normes d’higiene i salut, espais de seguretat 

entre infants i monitors, regulació d’entrades i sortides, grups de convivència estables i 

qualsevol altra que ens pugui ajudar a salvaguardar la seguretat dels infants i de les 

persones que en tenen cura. 

Al casal de primària aprofitarem les primeres hores del matí per sortir a fer activitats a places, espais i parcs pro-

pers a l’escola, aprofitant per compartir vivències amb el nostre grup i jocs a l’aire lliure. De tornada, tallers i es-

ports per a tots els gustos, sense oblidar-nos dels jocs d’aigua per refrescar-nos de la calor. El ventall d’activitats 

serà ampli i variat i el complementarem amb dinàmiques pensades per l’acompanyament emocional dels infants, 

que veiem com a prioritari.  
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Tot el casal           

                    

Tot el casal, matí i tarda 
(Tot el casal, matí i tarda: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h):  420€ 

   

  

                    

Tot el casal, només matí 
(Tot el casal matí, de 9 a 13 h):  320€ 

  

 
  

                    

                    

Casal per setmanes         

            Matí i tarda   Només matí 
Menjador fix per 

setmana 

          

Setmana 1 (del 25 al 26 de juny) 40€   30€ 14€ 

Setmana 2 (del 29 de juny al 3 de juliol) 90€   70€ 35€ 

Setmana 3 (del 7 al 10 de juliol) 72€   56€ 28€ 

Setmana 4 (del 13 al 17 de juliol) 90€   70€ 35€ 

Setmana 5 (del 20 al 24 de juliol) 90€   70€ 35€ 

Setmana 6 (del 27 al 31 de juliol) 90€   70€ 35€ 

          

Menjador         

          

Menjador fix, tot el casal 
(Tot el casal de 13 a 15 h): 
  

 182€ 
  

 
  

Opció menjador tiquet diari:  9,50€      

  
  
• Descompte del 5% per segon germà, sobre el preu del casal (no inclou menjador). 
 
• El preu inclou una samarreta del casal (es donarà l’opció de comprar-ne una altra  
         a 6€. 
 
• Per motius d’organització i d’acord amb els requisits sanitaris, aquest any el casal  
         és sense excursions ni piscina. 
 
• Pagament per transferència bancària : ES05 0182 8194 0701 0001 5120  


