CASAL D’ESTIU LLORENS ARTIGAS
!

DADES GENERALS:
Dates: Del 25 de juny al 3 d’Agost.
Instal·lacions: Escola Llorens Artigas
Edat: De P3 d’EI a 6é d’EP
!
!
CENTRE!D’INTERÈS!!
!

El centre d’interès del casal d’estiu és la Festa Major. Farem arribar a la
imaginació dels nens i nenes que l’escola és un poble de carrerons que
formen barris, un poble que té una plaça plena de records, un poble que
es diu Vila Casalet.
Mentre expliquem que ens hem de situar entre els carrerons d’un petit
poble, per donar a conèixer el centre d’interès als nens i nenes, rebrem la
visita de l’alcalde d’aquest petit poble. L’alcalde ens explicarà que Vila
Casalet havia estat un petit poble ple d’il·lusió, però que últimament la gent
havia perdut les ganes de fer coses. Un cop ens hagi explicat perquè els
habitants de Vila Casalet van perdre la il·lusió, ens convidarà a descobrir
què és una Festa Major i a crear-ne una per tal de retornar al poble la
il·lusió perduda.
La idea principal és crear un ambient de poble trist al que haurem de retornar les ganes de viure.
Un cop l’alcalde ens hagi explicat aquesta història, farem una petita reflexió sobre què podem fer
per retornar la il·lusió al poble. Els monitors i monitores convidarem els nens i nenes a crear una
Festa Major per fer-ho possible.
!
ACTIVITATS!
!
Jocs! de! lleure,! activitats! d’aigua,! inflables,! festa! de! l’escuma,! sortida! setmanal! al! voltant! de!
l’escola,!acampada!a!l’escola!i!molt!més!!

3.1. Horari del casal
Horari
8 – 9h.
9 – 13h.
13 – 15h.
15 – 17h.

Activitat
Servei d’Acollida Matinal (SAM)
Activitats diverses en funció del dia.
Servei de menjador
Servei de tarda Activitats diverses en funció del dia. Jocs en diversos formats.

ALTRES:
Recomanem que tots els nens i nenes que participin al casal vesteixin roba vella o que es pugui
embrutar.
Cal portar: gorra, bossa d’aigua (banyador, tovallola i crema solar) que es quedarà a l’escola.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran presencialment del dia 16 al 18 de maig a partir de les 16:00h al
hall de l’escola.
Documentació necessària
!! Fotocòpia de la targeta sanitària
!! Fotocòpia de la cartilla de vacunacions
Formes de pagament
"! Ingrés bancari en el compte ES63 0081 0074 4700 0149 1653 del Banc Sabadell.
"! Efectiu.

SERVEIS OPCIONALS:
En el cas que ja hagi començat el casal i es requereixi en dies puntuals el servei de menjador o
assistir a setmanes addicionals, les tarifes són les següents:
•! Servei de menjador: 6,50 euros/dia
•! Acollida 2,00 euros/dia
PREUS:
Setmana

Acollida,,,,,,,,,,,,,,,,Casal,,Mati,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Menjador,
(8h,a,9h)
(9h,a,13h)
(13h,a,15)

Casal,9h,a,13h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Preu,Total
i,de,15h,a,17h

Primeres,5,setmanes

50,€

177,€

162,50,€

254,€

Del,25,al,29
Del,2,al,6
Del,9,al,13
Del,16,al,20
Del,23,al,27
Del,30,al,3

10,€
10,€
10,€
10,€
10,€
10,€

42,€
42,€
42,€
42,€
42,€
42,€

32,50,€
32,50,€
32,50,€
32,50,€
32,50,€
32,50,€

65,€
65,€
65,€
65,€
65,€
65,€

Nota d’inscripcions:
Si es prefereix fer la inscripció telemàticament, es pot enviar tota la informació escanejada (full
d’inscripció, targeta sanitària, carnet de vacunacions i comprovant bancari de pagament) a l’adreça
electrònica: info@dlleure.cat!

