
CASAL SETMANA SANTA 2021

Gaudeix d’una setmana plena d’emocions!



Les nostres motivacions

Com a empresa i com a persones, entenem els casals partint de quatre propòsits essencials en el
nostre funcionament:

Els infants són els/les protagonistes, i la seva seguretat, els seus aprenentatges, les seves emocions i
la seva educació són la principal motivació. Per tant, és la nostra responsabilitat oferir un casal
il·lusionant, divertit i variat, que els faci passar-ho d’allò més bé durant el seu temps de vacances.

Dur a terme un casal, dins el projecte que ens defineix, que doni continuïtat a les característiques
pedagògiques del propi centre i consensuades amb l’AMPA.

Oferir a les famílies un servei i suport complert pensant en les seves necessitats, la seva activitat
laboral o qualsevol altra circumstància.

Oferir a l’escola un servei de qualitat, especialitzat, proper, de tracte fàcil i fiable.



Informació general

DATES

Dies 11, 12, 13 i 14 d’abril de 2022.

HORARI

MATÍ. De les 9h a les 13h (sense dinar).
MATÍ i MIGDIA De les 9h a les 15h (amb dinar inclòs).
DIA SENCER. De les 9h a les 16:30h (amb dinar inclòs).

ACOLLIDA

Per tal d’ajudar a totes aquelles famílies que no es
puguin adaptar a l’horari del casal, oferim un servei
gratuït d’acollida de matí i de tarda.

MATÍ. Servei gratuït d’acollida de 7:30h a 9h (poden 
esmorzar a l’escola).
TARDA. Servei gratuït d’acollida de 16:30h a 17h.



Característiques generals

A continuació i de forma resumida els detallem els aspectes més generals:

Pel que fa a la SEGURETAT; estem inscrits en el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya i
som empresa homologada per l’Ajuntament de Barcelona, disposem de l’assegurança de Responsabilitat
Civil i accidents, complim amb tots els protocols de seguretat (Covid’19, al·lèrgies alimentàries, ràtios,
controls d’assistència i recollida dels alumnes, protocol d’accidents i/o incidències amb una persona,
sanitari del casal, per atendre en cas necessari).

Pel que fa a la COMUNICACIÓ; tenim una relació propera amb totes les famílies, traspassant tot allò que
pot ser del seu interés en el dia a dia. Aquesta proximitat permet una comunicació fluida on es resolen
totes les inquietuds i/o dubtes. A part, es facilita un telèfon 24h per agilitzar la comunicació en cas
d’alguna urgència per part de les famílies, on també podran resoldre dubtes o comunicar-se a través
del whatsapp. També disposaran d’un correu electrònic per agilitzar l’enviament de documentació. Es
realitzen reunions informatives.



Els diferents Casals on inscriure’s

Casal lúdic Educació Infantil. Pels alumnes de P3, P4 i P5.

Casal lúdic pels alumnes de 1r a 6è d’Educació Primària.



Casal pels alumnes d’Educació Infantil



Casal Educació Infantil (P3, P4 i P5)

El casal dels infants més petits es manté la identificació amb l’entorn escolar, ja que el nen/a necessita
referents similars als que té durant curs. La proposta d’activitats, però, els submergeix en un món
màgic on a través de l’experimentació i la creativitat, es treballa l’educació emocional, les habilitats
psicomotrius, comunicatives i sensitives, els hàbits i fomenten el creixement autònom de l’infant.

Crearem un centre d’interès partint de la curiositat i vitalitat dels infants i de la fascinació que senten
pels contes i els personatges fantàstics. A partir d’aquest fil conductor, es vertebren els aprenentatges
i les activitats.



Casal Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Horari detallat



Casal pels alumnes d’Educació Primària



Casal Educació Primària (de 1r a 6è)

Els alumnes que participen en el casal de Primària, separats per cursos, aporten l’energia, l’empenta i
les ganes de menjar-se el món. Aquesta franja d’edat ens permet programar un casal sense límits. A
part dels centres d’interès i les activitats programades per nosaltres, deixem que els propis alumnes
triïn el que és del seu interès. Creem conjuntament els tallers que més els motiven per potenciar la
seva curiositat envers els temes que més els agraden.

Tot això combinat amb un munt d’activitats on generem un clima immillorable perquè gaudeixin
d’activitats, gimcanes, jocs, tallers i un munt d’experiències amb els seus companys de grup.



Casal Educació Primària (de 1r a 6è)
Horari detallat CASAL LÚDIC



Servei de menjador



Dinar/ Menjador
Intentem treballar amb l’empresa del dia a dia de l’escola per tots els avantatges que ens aporta.
Coneix bé a tots els alumnes, té al dia tots els protocols, coneix bé totes les al·lèrgies i intoleràncies,..)
En el cas que no sigui possible, treballem amb una l’empresa de càtering de confiança.

Entenem l’estona de dinar com un espai de convivència i socialització on, a part del dinar, aprofundir
en els hàbits propis de l’estona del menjador.

Els objectius durant l’estona del menjador que considerem fonamentals són:

- Rentar-se bé les mans abans i després de dinar.
- Mantenir un clima distès i relaxat mentre es dina.
- Utilitzar els coberts adequadament.
- No llençar menjar a terra.
- Seure bé a la cadira.
- Tastar tots els aliments.
- Menjar amb autonomia.
- Compartir, endreçar i tenir cura del material utilitzat.
- Tractar amb respecte a companys i monitors.
- Utilitzar el diàleg per resoldre els conflictes.



Preus / inscripcions
PREUS
Casal de MATÍ (9h a 13h) 50€
Casal de MATÍ i MIGDIA (9h a 15h) 75€
Casal de DIA SENCER (9h a 16:30h) 85€
1r germà 5% de descompte
2n germà 10% de descompte
3r germà 20% de descompte

Acollida MATÍ (7:30h a 9h) Gratuïta
Acollida TARDA (16:30h a 17h) Gratuïta

Menjador esporàdic 6€

INSCRIPCIONS
Es realitzaran a través de la pàgina web omplint el 
formulari.

PAGAMENT
Es farà per transferència bancària presentant el 
comprovant la setmana del 4 al 8 d’abril.



Serveis que inclouen els preus

Equip de professionals especialitzats i titulats en educació i lleure i dirigits per un Director titulat en
lleure Infantil i Juvenil.

Casal pels més petits (P3, P4 i P5) casals específics pels alumnes de 1r a 6è d’Educació Primària. Totes
les activitats dels casals són inclusives, activitats per a tots.

Servei d’acollida del matí (7:30h a 9h) i de la tarda (16:30h a 17h) gratuïta amb l’objectiu d’ajudar a
totes les famílies que no es puguin adaptar a l’horari establert.

Servei de menjador per a tots/es els infants. Certificació cuina saludable.

Totes les activitats i tallers i tot el material per a realitzar-les. Espais i racons creatius obert.




