
 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

CASAL D'ESTIU 2021: 

Coordinació i direcció : Laia Gimènez i Júlia Jarque 

Equip base→ P3: Anna Gilabert , P4: Sara Ortiz,P5:Judit Vallalta, 1er i 

2n: Quim Botella, 3er i 4rt: Marina MartíEquip de monitores: Héctor 

Mañas, Laia Sales, Mar Fungueiriño, Guillem Pascual, Paula Arellano, 

Paula González, Adrià Pérez, Roger Garreta, Ana Ramírez,  Judit Belmonte 

 

LES ACTIVITATS 

HORARI DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

09h-13h Visita de presentació 

+ estacions 

INFANTIL: 

Activitat 

 

PRIMÀRIA: 

Sortida  

( fins les 15h) 

 

Montjuic  

 

Matí sobre 

rodes 

 

Escalada a la 

UEC de sants 

 

Caixafórum 

 

Cosmocaixa 

Taller SORTIDA DE 

TOT EL 

CASAL  

 

(tothom 

acaba a les 

16:30h) 

INFANTIL 

S1: Jocs per tota l’escola 

S2: Espanya Industrial 

S3: Espanya Industrial 

S4: Tú si que vales+ 

festa 

S5: Festa de cloenda 

 

PRIMÀRIA 

S1: Espanya Industrial 

S2: Scape Room 

S3: Joc de pistes 

S4: Tú si que vales+ 

festa 

S5: Festa de cloenda  

 

+ Tancament centre 

d’interès 

13h -15h DINAR DINAR DINAR DINAR 

15h- 16:30h Taller Jocs Activitat Pel.lícula 



D’acord a la situació actual, hi ha activitats i sortides que havien 

estat parades pel COVID 19 i s’estan començant a reprendre com 

és el cas de caixafórum, cosmocaixa o sortides a diferents 

piscines. És per aquest motiu que s’estan acabant d’organitzar i 

que al llarg de les setmanes anirem concretant. Per tant, les 

diferents sortides queden subjectes a l’evolució dels protocols 

relacionats amb activitats de lleure durant l’estiu. 

Organització de grups: 

Realitzarem les activitats per grups de convivència de màxim 24 infants 

com ens marca el protocol de casals d'estiu. Els grups de convivència 

estaran formats per infants del mateix curs o de cursos propers. 

Les activitats programades s'adequaran a l'edat dels nens i nenes. 

Entrades i sortides: 

Les entrades i sortides dels infants seran esglaonades i en diferent horari. 

Entrades: 

• P3 : 8:50 h Porta del sorral (Joan Güell ) 

• P4: 9:00 h Porta del sorral (Joan Güell) 

• P5: 8:50h Porta 1 (Passatge Vapor vell) 

• 1r i 2n : 9:00h Porta 1 (Passatge Vapor vell) 

• 3r i 4t : 9:00h Porta 2 (Passatge Vapor vell) 

Acollida matí de 8 a 8:45h per la Porta del sorral (Joan Güell ) 

Sortides: 

Sortides a la 13h i a les 15h . Tothom surt per : Porta 1 (Passatge 

Vapor vell) 

Sortida 16:30h : 

• P3 : 16:20 h Porta del sorral (Joan Güell ) 

• P4: 16:30 h Porta del sorral (Joan Güell) 

• P5: 16:20h Porta 1 (Passatge Vapor vell) 

• 1r i 2n : 16:30h Porta 1 (Passatge Vapor vell) 

• 3r i 4t : 16:30h Porta 2 (Passatge Vapor vell) 

** Acollida tarda a les 17h per Porta 1 (Passatge Vapor vell) 



 

Activitats: 

Tallers, visites, descobertes, titelles, espectacles, concerts, cuina, jocs 

d'aigua, racons, piscina, sortides, pel·lícules, karaoke... 

Animació: 

La maquinista Nara i la llegenda de la locomotora màgica Passatgers i 

passatgeres preparades per viatjar amb la locomotora màgica? 

Acompanyem a la maquinista Nara a descobrir el que amaga la llegenda 

de la locomotora màgica i viatjar per 5 estacions d’allò més sorprenents. 

El gran viatge comença aquest estiu al casal del Barrufet! I tu? Ja tens els 

bitllet per viatjar amb la Nara, la tortuga Aurèlia i un munt de 

personatges fantàstics? 

Benvinguts al gran viatge! Pròxima parada: la felicitat. 

Material: 

Cada dilluns cal portar el següent material que es quedarà al Casal fins 

divendres: 

- Banyador 

- Tovallola 

- Crema solar (amb el nom) 

- Xancletes ( millor lligades que de dit) 

- Samarreta vella 

- Samarreta blanca per tenyir (només  el primer dilluns que el 

nen/a comenci el casal) 

- Llençol ajustable ( P3, si marxen a les 15h o a les 16:30h i fan 

migdiada) 

- Muda de recanvi (P3 i P4) 

- Mascareta 

(El dilluns han de portar el banyador i la samarreta vella posats de 

casa) 

 

 



Els dijous cal portar per a la sortida: 

-  Esmorzar, dinar i aigua (evitar sucs, batuts, plàtan, iogurt i altres 

 aliments que s’aixafin fàcilment o es facin malbé amb la calor) 

- Samarreta del casal (la tenyida del dilluns) 

- Gorra  pel sol 

- Mascareta  

Important: marqueu tota la roba i el material amb el nom i 

cognom de l’infant. 

CAL TENIR EN COMPTE: 

- Preguem puntualitat a les hores d'arribada i de sortida del Casal, 

per tal 

 de facilitar l'organització i el desenvolupament de les activitats.   

- Degut a la situació actual, com s'ha esmentat es faran torns 

d'entrada i  sortida. Aquelles famílies que no arribin a l'hora no 

podran entrar al casal. 

- S'haurà de portar impresa i signada la documentació següent: 

Document d'autoresponsabilitat, Document d'autorització 

d'activitats fora de l'escola. 

- En cas que vingui un altre familiar a recollir l’infant, ha de portar 

la  targeta d’identificació que es facilitarà per correu. 

- Cada dia les responsables d'higiene desinfectaran tot el material 

usat. 

- A acollida matí tots els infants hauran de portar la mascareta 

posada. 

- Els nens i nenes han de venir amb la crema solar posada de 

casa. 

- El 2n pagament de la quota de casal es passarà domiciliada el 

dia 1 de juliol. 

- Demanem col·laboració i paciència cap als educadors i 

educadores. 


