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Badalona a 27/07/2011 

DOSSIER PARES  
CASAL DE SETEMBRE 2011 LOLA ANGLADA 
 
Del 29 D’Agost al 9 de Setembre del 2011 (2 setmanes) 
 
1.- ACTIVITATS 
 
Cada setmana la organització del Casal prepararà una programació que 
presentarà els següents eixos centrals. 
 

 TALLERS: Activitats de dibuix, pintura i manualitats. 
 ESPORTS: En funció de les edats treballar diferents activitats. Tenim 

material molt divers. Des de pistes de tennis i raquetes a material de circ 
i d’esgrima. Fins a les clàssiques pilotes de futbol i bàsquet. 

 VIDEOS DIDÀCTICS I JOCS INTERACTIUS: Es tracta de fer servir 
recursos innovadors fins ara poc utilitzats en l’entorn dels casals. Farem 
servir ordinadors, projector i TV. 

 FESTA GIMKANNA amb MÚSICA DELS DIVENDRES: Cada divendres 
farem festa amb música i ball. 

 ACTIVITATS D’AIGUA: Amb cubells, globus ... perfectes per combatre 
la calor. Imprescindible crema protectora del sol. Si els pares es 
descuiden nosaltres en tindrem 

 
Cada dilluns penjarem al taulell les activitats que durem a terme. A més a més 
donarem una carta a on detallarem allò que els vostre fills poden necessitar. 
 
A través del Twiter us mantindrem informats de tot el que vagin fent durant el 
matí i la tarda. 
 
2.- OBJECTIUS DEL CASAL 

 
2.1.Objectius concrets dels petits (P3, P4 i P5) 

 Conèixer diferents possibilitat de jocs. 
 Saber compartir diferents punts de vista amb els companys. 
 Utilitzar el material, del casal o d’altres companys, tenint-ne 

cura. 
 Gaudir del lleure i de l’iniciació esportiva mitjançant diferents 

activitats 
2.2.Objectius concrets dels grans (A partir de 1r i fins 6è) 

 

 Gaudir  del lleure fins i tot quan no estem al casal. 
 Respectar l’entorn en el que ens movem, dins i fora del casal. 
 Conèixer i utilitzar recursos al nostre abast per no malmetre 

l’entorn. 
 Descobrir que podem fer coses nosaltres mateixos, o bé 

treballant en equip. 
 Participar en la preparació de les activitats sentint-nos útils. 
 Gaudir del esports. Recreatius, lúdics, de conjunt i individuals. 
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3.- RECURSOS HUMANS 

 
 Un Director de les activitats titulat com a Director de lleure, que 

tindrà les següents tasques. 
 Assessorar, ajudar, controlar i motivar a l’equip de monitors. 
 Organitzar el casal (horaris, activitats, programacions). 
 Reunir-se amb l’equip directiu de l’escola per detallar les 

característiques del casal i valorar el seu funcionament. 
 Monitors necessaris per la realització de les diferents activitats. 

 
4.- FRANGES HORÀRIES 
 
En el Casal de setembre acostumen a haver-hi molts menys alumnes, això fa 
que no es pugui oferir tot el ventall de franges horàries que oferíem a l’estiu. 
Els nombres mínims d’alumnes seran molt importants, de no arribar 
proposaríem a les famílies interessades pujar el preu per cobrir les despeses. 

 
 OPCIÓ MIG DIA: De dilluns a divendres de 9h a 13h (sense dinar). 

(Mínim de 15 alumnes per setmana) 
 OPCIÓ TOT EL DIA: De dilluns a divendres de 9h a 17h (dinar 

inclòs). Mínim de 10 alumnes per setmana. 
 SEVEI D’ACOLLIDA: S’oferirà servei d’acollida de les 8h a les 9h i 

de les 17h a les 18h. Sense número mínim d’inscrits 
 

5.- DESCRIPCIÓ DE LES SORTIDES 
 
En el casal de Setembre es realitzaran sortides al Parc de Ca l’Arnús els dijous 
dies 1 i 8 de Setembre.  
 
6.- ALTRES 
 

 Cada alumne rebrà 1 samarreta del casal 
 La organització actualitzarà diàriament el Twiter a on explicarem i 

penjarem fotografies del que hem fet. 
 
7.- INSCRIPCIONS 
 

INICI INSCRIPCIONS: A partir de Dimecres 27 de Juliol 
 
FRACCIONAMENT DE L’IMPORT: 

・ Fins el 19 d’Agost data màxima per a pagar la totalitat del 
Casal de Setembre. 

 
A la butlleta d’inscripció trobareu les dades per a realitzar d’ingrés.  
Per altre banda si voleu fer el pagament en efectiu ho podreu fer 
fins divendres dia 29 de Juliol al Casal d’Estiu. 
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8.- INSCRIPCIONS MÍNIMES i DESCOMPTES ESPECIALS 
 
Caldrà un mínim de 15 inscripcions en la opció ½ dia i un mínim de 10 
inscripcions en la opció TOT el DIA durant les 2 setmanes per a poder 
realitzar el casal. Si el nombre d’inscrits es menor es valoraran formules per a 
poder garantir la oferta. 
 

DESCOMPTES ESPECIALS:  
 Si s’apunta les 2 setmanes 10% de descompte 
 El segon germà se li fa un descompte del 10% 
 Si es donen les dues condicions se li farà un descompte del 15% del 

total. 
* * El descompte no s’aplicarà a aquelles famílies que afegeixin setmanes un 

cop iniciat el casal.. 
 
 
 
 

Per qualsevol consulta: 
Ignasi Prellezo 626 03 40 41 

ignasiprellezobrugue@hotmail.com 


