
    



MONITORS/ES 
DIRECTORES > ROSA I BERTA

P3 > PILI/LAURA

P4 > NANI/ ANNA A.

P5 > JOANA/MELANI

1r > AIDA/ORIOL

2n > ELENA/MARC

3r > ALEJANDRO/SARA

4rt 5è 6è > VANE/CARME

	  



QUÈ FAREM? 

-Gaudirem de les vacances amb activitats l’aire lliure
-Farem activitats temàtiques setmanals  
-Cada setmana anirem d’excursió
-Dos cops per setmana anirem a la piscina
-Ens ho passarem genial a la nit boja

  i…. MOLTES SORPRESES MÉS!
 	  	  
	  

 

L’EIX TEMÀTIC D’AQUEST ESTIU ÉS...
LA MÀGIA!



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

24 JUNY 25 JUNY

 
 
 
 
 
 

CINEMA IMPERIAL 
26 JUNY 27 JUNY 28 JUNY

1 JULIOL 2  JULIOL

 
 
 
 
 

 
ENJOGASSA’T/ WIKI PARK

3 JULIOL 4 JULIOL/ NIT BOJA  5 JULIOL

8 JULIOL 9 JULIOL








BOSC ENCANTAT
10 JULIOL 11 JULIOL 12 JULIOL

15 JULIOL

 
 
 
 
 
 
  

16 JULIOL

 
FÀBRICA TORRAS

17 JULIOL

 
 
 
 
 
 
 

18 JULIOL 19 JULIOL

22 JULIOL

 
 

FUNDACIÓ ALÍCIA
23 JULIOL

 
 

 
 
 
 
 
 

24 JULIOL
FESTA FINAL DE CASAL

25 JULIOL 26 JULIOL




  Dilluns i divendres: Piscina, Bosc Tancat (Cerdanyola) 
  Dimarts i dijous: Setmanes temàtiques a l’escola
  Dijous 4 de juliol: Nit Boja

  Sortides:  
●  Dimecres 26 de juny    Cinema Imperial (Sabadell), només matí.

Samarreta. No Esmorzar i Crispetes o similar...
●  Dimecres 3 de juliol      Jornada Enjogassa’t i Wiki Park (Sabadell). Només matí

Samarreta i Gorra. Portar esmorzar. 
*Primària: Muda de recanvi i sabates d’aigua.

●  Dimecres 10 de juliol  Bosc Encantat (Òrrius)  Tot el dia.
Samarreta i Gorra. Portar esmorzar, dinar i aigua. 
Dimecres 17 de juliol    Fàbrica Torras (Cornellà de Terri) Tot el dia
Samarreta i Gorra. Portar esmorzar, dinar i aigua.

●  Dimarts 23 de juliol      Fundació Alícia (Sant Fruitós de Bages)  Tot el dia
Samarreta i Gorra. Portar esmorzar, dinar i aigua.

CRONOGRAMA MENSUAL 



ACTIVITATS 
 

ELS DILLUNS I DIVENDRES... 
    ANIREM A LA PISCINA DEL BOSC TANCAT 

 
Per anar a la piscina cal portar-ho TOT MARCAT AMB EL NOM:


•  Una bossa amb les xancles (els d’infantil cal que portin xancletes lligades)

•   P3 mitjons antilliscants

•  La tovallola, aigua i una gorra. Els nens i nenes han de portar el banyador i LA CREMA 

SOLAR posats des de casa, i venir esmorzats.

•  La samarreta del casal

•  A la piscina farem un petit Pica-pica compartit a mig matí: xips, galetes...No us passeu!

                  
 



  La samarreta del casal La samarreta i el gorro de piscina 











activitats relacionades amb  
el fil conductor setmanal   

dimarts i dijous... 



activitats relacionades amb  

AMBIENTS:
•  Experiments científics
•  Expressió artística
•  Activitats manuals
•  Jocs d’exterior
JOCS D’AIGUA
VISITES SORPRESA

        ...
                      I MOLTA MÀGIA!

el fil conductor setmanal   
dimarts i dijous... 



SORTIDES! 
ELS DIMECRES… 

 



SORTIDES! 
ELS DIMECRES… 

 
-  Molta puntualitat els dies de sortida.
-  Portar samarreta del casal, gorra, aigua (tot marcat amb el nom) i 

crema solar posada de casa sempre.
-  Dimecres 26 de juny  NOMÉS MATÍ no cal portar esmorzar, es pot 

portar crispetes o similars.
-  Dimecres 3 de juliol NOMÉS MATÍ portar esmorzar. Els de primària 

portar  banyador, muda de recanvi i sabates d’aigua.
-  Dimecres 10 i dimecres 17 de juliol TOT EL DIA portar esmorzar i 

dinar.
-  Dimarts 23 de juliol  TOT EL DIA portar esmorzar i dinar.





CINEMA IMPERIAL 
DIMECRES 26 DE JUNY 

 





Dimecres 3 de juliol 
(primària) 





Dimecres 3 de juliol 
(infantil) 



LA nit boja 
DIJOUS 4 DE JULIOL 

 



Aquí no ha passat res… sht



Es donarà Informació més endavant, 

però algunes premisses:

-  No s’ha de portar l’esmorzar per 

l’endemà.

-  Infantil ve amb el pijama posat, ha 

de portar un llençolet i roba per 

l’endemà (marcat amb el nom ) 

-  Primària ha de portar màrfega i sac 

de dormir (marcat amb el nom)



Bosc encantat (òrrius) 
Dimecres 10 de juliol 

 



Fàbrica Torras (Cornellà de Terri) 
DIMECRES 17 DE JULIOL  

 



FUNDACIÓ ALÍCIA 
Dimarts 23 de juliol 

 



Activitats de tarda 

Farem…

-  Racons
-  Jocs cooperatius
-  Expressió corporal
-  Cinema a la fresca



Jocs d’aigua 



 
•  És imprescindible respectar els horaris d’entrada i 

sortida de l’escola, tant per la seguretat dels 
vostres fills i filles, com pel correcte funcionament 
de les activitats de casals. Recordeu que les portes 
s’obren a les 9:00, a les 13:30, a les 15:00 i a les 
16:30 h. Fora d’aquests horaris no podem obrir la 
porta a ningú.


•  La recollida dels nens/es es fa sempre a l’escola, 

mai a l’autocar ni de camí cap a  l’escola. 

•  Hi ha servei de cangur de 7:45 a 9:00 h del  matí.

•  Per anar a la piscina cal portar: una bossa amb les 

xancles, la tovallola, aigua i una gorra. (els 
d’infantil cal que portin xancletes lligades, i els 
de P3 han de portar mitjons antilliscants) la 
tovallola, aigua i una gorra. TOT MARCAT AMB EL 
NOM. Els nens/es han de portar el banyador i LA 
CREMA SOLAR posats des de casa, i venir 
esmorzats.  A la piscina farem un petit Pica-pica a 
mig matí: xips, galetes… no us passeu!


•  Els dimarts i dijous han de portar  una muda de 
recanvi i sabates d’aigua, en una motxilla, que no 
es quedarà a l’escola. 




RECOMANACIONS I DETALLS DEL CASAL 
	  


•  RECORDEU…. La roba i les sabates han d’anar 

marcades amb el nom. 

•  No hi ha servei de pícnic. Si us plau, tingueu present 

el calendari per tal de recordar els dies que cal 
portar el dinar de casa. 


•  Els dies d’excursió i els dies de piscina, tots/es han 

de venir amb la samarreta del casal.

•  Dijous dia 4 farem la nit boja. Us donarem més 

informació durant les primeres setmanes del casal.

•  Posarem cartells  amb les activitats de la setmana 

a la porta de l’escola. Per a qualsevol dubte podeu 
consultar amb els monitors/es o les coordinadores.


•  Es crearà una llista de difusió (WhatsApp) per tal 

de fer-vos arribar  informacions  puntuals  (si cal 
arribar una mica més d’hora...)


•  Per poder rebre tot allò que enviem al grup de 
difusió, és imprescindible que prèviament us 
guardeu al telèfon el número de l’AMPA 
(692.632.839).

	  



GRÀCIES! 


