
Estimades  famílies: Des  de  l’Eina  SCCL  i  l’AMPA  de  l’Escoleta  de
Bellaterra  estem preparant les activitats d'estiu d'aquest any. Fem una
proposta doble, el Casal, adreçat als infants de P3 a 1er, i adaptat als
infants de 2ºn a 6è,  Casal Multiesportiu per als infants de P5 a 2ºn , i
el Casal Esportiu, per als infants de 3er a 6è. 

CASAL D’ESTIU

El Casal d’Estiu és un espai de vacances i  de trencament de la rutina
diària dels infants al llarg del curs. L’educació en el lleure permet viure
experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació en valors en un
nivell de vivència personal intensa. Mitjançant les activitats, es treballa la
formació  integral  dels  infants:  física,  emocional,  creativa,  autonomia
personal i relacionals.

EL CENTRE D’INTERÈS

A partir del centre d’interès es treballaran les activitats. Cada any es fa
servir  un centre  d’interès  diferent,  que  és  l’eix  al  voltant  del  qual  es
desenvolupen les activitats; el circ, l’espai, la mitologia, etc., són el fil
conductor per establir les activitats i la seva programació, amb un inici
d’activitat  i  un  fi,  per  tal  que  el  casal  sigui  un  recorregut  pel  centre
d’interès i els seus espais i personatges. 

Un exemple de Programa d’Activitats dels Casals
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CASAL ESPORTIU

El Casal Esportiu està adreçat als infants més grans, amb una proposta
d’activitats al voltant de l’esport, tant per introduir-ne de nous com per a
perfeccionar i millora en els que ja coneixen. Amb l’esport es treballa, a
més a més, tot un conjunt de valors relacionats amb les activitats en
grup,  l’esforç,  la  relació  amb  altres  infants,  la  no  discriminació  i  la
competició positiva.

LES ACTIVITATS DEL CASAL ESPORTIU

Al  Casal  Esportiu  es  conjuguen  una  pluralitat  d’esports,  des  d’esports
d’equips fins a esports, dirigits en tots els casos pels entrenadors i les
entrenadores de l’Escola Esportiva l’Eina.

Un exemple de Programa d’Activitats dels Casal Esportiu
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Es combinaran les activitats esportives amb les sortides i el gaudiment de
l’estiu,  amb  la  sortida  a  la  piscina,  excursions,  lligueta  inter-casals,
estades al campus, etc., i es faran activitats i jocs dirigits a les tardes.

ESTRUCTURA HORÀRIA

L’Activitat s’estructura a partir del Casal/Casal Esportiu, en horari de 9 a 13 hores,
amb tres  Serveis  complementaris  que  es  poden  gaudir  dins  de  les  Activitats
d’Estiu:

Casal/ Campus0
9 a 13 hores Activitat del Casal / Casal Esportiu
Serveis Complementaris
8 a 8:30 hores Servei d’Acollida Matinal
13 a 15 hores Servei de menjador
15 a 17 hores Servei de Casal de Tarda

MÉS INFORMACIÓ : activitats@einacooperativa.coop, www.einacooperativa.coop o al telèfon 937 364 722, de les 10:00 a les 14:00 hores i de les 16:00 a les 19:00 hores

CASAL I CASAL ESPORTIU D’ESTIU 2017 
Del 22 de juny al 28 de juliol



ORGANITZACIÓ DELS DIES

L’organització del casal es fa de manera setmanal, amb els horaris, els
espais i les activitats que es desenvoluparan. A l’inici del casal rebreu el
calendari amb les activitats programades. El lloc on es realitzarà el Casal i
el Casal Esportiu serà a l’Escola Bellaterra.

REUNIÓ DE PARES I MARES

Es faran dues reunions. La primera, el dia 24 de Maig a les 16:30h al
laboratori de primària per presentar les activitats i resoldre dubtes, i la
segona reunió el  13 de Juny a les 16:30h al laboratori de primària
un cop tancades les inscripcions, per presentar l’equip, els grups, etc.

PERÍODE I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

Inscripcions:  Fins el 9 de juny. Les inscripcions i la informació estarà
penjada a la web de l’Eina (www.einacooperativa.coop ).  O per mail  a
activitats@einacooperativa.coop

Per  formalitzar-la  s'ha de pagar una  reserva de plaça de la meitat
(50%) de la vostra quota  al compte de La Caixa  ES80 2100 3124
8822 0025 9957 indicant el codi « BE » seguit del nom i cognoms de
l'infant. Un cop fet el pagament s’ha d'omplir el formulari d’inscripció al
web. 

La resta de la quota es cobrarà per rebut girat del 1 al 16 de juny.
Tingueu en compte que l’anul·lació de la inscripció no donarà dret
a la devolució de la quota i/o la paga i senyal (v. condicions)

Recordeu que és obligatori que el primer dia de participació de l’infant al
Casal/  Casal  Esportiu  portar  i  entregar  al/la  Coordinador/a  la  següent
documentació:  còpia de la targeta sanitària, carnet de vacunació  i
DNI d’un dels tutors legals de l’infant. 

QUOTES

Setmana 5 dies 22 i 23 de Juny

Casal/C. Esportiu de 9 a 13 hores* 58,00 € 22,50 €

Menjador 13 a 15 hores 32,50 € 13,00 €

Casal de Tarda 15 a 17 hores 16,00 € 6,50 €

A. Matinal 8 a 8:30 hores** 11,00 € 4,50 €
* Inclou la sortida de tot el dia al Tibidabo i a la piscina

** El servei de les 8:30 a les 9 hores és gratuït. De les 8 a les 8:30 es podrà fer amb

un mínim de 8 infants apuntats al Servei. El preu esporàdic és de 3,5 €.

Servei esporàdic de menjador, de 13 a 15 hores, 9,50 € i de 13 a 17 hores, 13,50 €

La inscripció inclou:

- Obsequi (samarreta Casal/ equipament esportiu Casal Esportiu)
- Festa del Pijama
- Festa Final del Casal/ Casal Esportiu amb grup d’animació i escuma
- Activitats amb inflables

Descomptes
Per infants inscrits al Casal:

*Descompte del 10%al 2n germà i del 15% al tercer i successius.

Per situació familiar:

*Descompte del 15% famílies monoparentals (obligatori adjuntar fotocòpia carnet pel 

descompte)

*Descompte del 15% famílies nombroses (obligatori adjuntar fotocòpia carnet pel descompte)

*Descompte del 20% per setmana als infants que facin totes les setmanes

Beques fins el 100% per famílies usuàries de Serveis Socials

Tots els descomptes són acumulatius i s'aplicaran en aquest ordreFinançament del 

Casal per a famílies amb 2 o més infants i que facin 4 o més setmanes. 

MÉS INFORMACIÓ : activitats@einacooperativa.coop, www.einacooperativa.coop o al telèfon 937 364 722, de les 10:00 a les 14:00 hores i de les 16:00 a les 19:00 hores
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