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CASAL D’ESTIU 2014 
 

TEMPORALITZACIÓ: 

Durada: del 25 de juny a l’1 d’Agost. 

Inscripcions:  

PRESENCIALMENT 

- dia 16 de maig  de 17 a 20 h.   Casal d’Estiu 

- dia 17 de maig  de 10 a 12 h.   Esport Mar 

  de 12 h. endavant: Casal d’Estiu 

Lloc: Ca l’Alfaro: Avinguda Mare de Déu de Montserrat 27-33, Sant Andreu de Llavaneres. 

     A TRAVÉS DEL WEB MUNICIPAL: www.santandreudellavaneres.cat. A partir del dia 16 de maig i 

fins el dia 6 de juny, emplenant el formulari i entregant la documentació i autoritzacions a la 

regidoria d'Ensenyament. 

 

Període de pagaments: abans del 6 de Juny de 2014  

o tots els pagaments es fan mitjançant ingrés en compte « Banc de Sabadell» 

o El dia d’inscripció es pot portar el comprovant del pagament. 

 

NOMBRE D’INSCRIPCIONS: 

 P3-P4-P5: 135 Places (45 places per curs). 

 1r i 2n primària: 90 places (45 places per curs). 

 3r-4t-5è-6è primària: 60 Places. 

 ESPORT MAR: 60 Places (de 1r de primària a 1r d’ESO). 

El nombre d’inscripcions d’alumnes és per setmanes. 

Prioritat per als empadronats a Sant Andreu de Llavaneres 

 

ORGANITZACIÓ : 

 Educació Infantil : de P3 a P5. 

 Primària : de 1r a 2n. 

 Primària: de 3r a 6è. 

 ESPORT MAR: de 1r de primària a 1r d’ESO. 

 

LOCALITZACIÓ: 

El Casal d'Estiu es desenvoluparà en l'Escola Sant Andreu (carrer Contrabandistes, s/n) 

o Infantil P3 i P4:  Entrada i recollida pel pati d’Educació Infantil 

o Alumnes de P5:  Entrada  i recollida per la porta de primària (lloc de recollida: Sorral) 

o Primària 1r i 2n: Entrada i recollida per la porta de primària 

o Primària 3r a 6è:Entrada  i recollida per la porta de primària 
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o ESPORT MAR:    Entrada i recollida per la porta de primària (lloc de trobada, per després 

traslladar-se en autocar a les instal·lacions del Port Balís). 

 

LOCALITZACIÓ DELS ALUMNES D’INFANTIL: 

Durant la setmana del 25 al 27 de juny, l' ubicació dels infants de P3 serà al menjador i els infants 

de P4 al gimnàs. 

A partir del dia 30 de juny, en les aules d'Educació Infantil, de P3 i P4 

 

LOCALITZACIÓ DELS ALUMNES DE PRIMÀRIA: 

Alumnes de 1r a 6è: Porxada 

 

FRANGES HORÀRIES: 

Els horaris generals per a tots els grups (Casal d'Estiu i Esport Mar) 

 ACOLLIDA: de 8 a 9 h. del matí 

 MATINS:  de  09 a 13 h. 

 MIGDIES: de  13 a 16 h. 

 TARDES:  de  16  a  18 h. 

 

HORARI GENERAL DEL CASAL : 

 

8.55 h       Obrim les portes. 

9.00 a 9.30 h.      Rebuda i esmorzar. 

9.30 a 10.30 h.    Primera activitat. 

10.30 a 11.00 h.  Pati. 

11.00 a 12.40 h.  Segona Activitat. 

12.45 a 13.00 h.  Recollida i es preparen per marxar o per menjador. 

13.00 h.              Obrim les portes pels que marxen a dinar a casa. 

13.00 a 16.00 h.  Horari de menjador.  

16.00h Obrim portes. Recollida dels que marxen a casa. Entrada dels alumnes     que 

vénen a la tarda. 

16.15 a 16.30 h.  Berenar. 

16.30 a 18.00 h.  Activitat de la tarda. 

18.00 h.         Recollida i marxem. 
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ACTIVITATS A LA PISCINA MUNICIPAL: 

CURSET DE PISCINA PER A EDUCACIÓ INFANTIL: 

Els infants inscrits en el casal d'estiu aniran dos cops per setmana a la piscina municipal a fer curset 

de natació amb monitors especialitzats. L'activitat de curset de natació s'iniciarà el dia 30 de juny, 

tanmateix, caldrà portar l'equip d'aigua des d'el primer dia, ja què es desenvoluparan jocs d'aigua a 

diari.  

Els alumnes de P3 es dividiran en 2 grups, P3A i P3B per fer més efectiu l'aprenentatge. El primer 

dia de casal s’informarà als pares de P3 si corresponen a P3A o P3B 

 .- P3 A: dilluns i dimecres d’11.00 a 12.00 h.  

 .- P3 B: dimarts i dijous d’11.00 a 12.00 h. 

 .- P4: dilluns i dimecres de 10.00 a 11.00 h.  

 .- P5: dimarts i dijous de 10.00 a 11.00 h.  

És convenient que els alumnes vinguin amb el banyador posat i la muda de recanvi a la motxilla. La 

crema solar també és convenient que  ja estigui posada abans de sortir de casa. 

 

PISCINA PER ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA: 

Els alumnes de 1r a 6è de primària van a la piscina municipal dos cops per setmana, segons l’horari 

marcat a la programació. 

Aquests fan refrescades per grups d’edat i de curta durada. 

L’estona de bany no sobrepassa els 30 minuts. 

JOCS D’AIGUA: 

Des d'el primer dia, i per a totes les edats, per tal de poder refrescar els vostres fills/es en el cas 

que fes molta calor recomanem portar cada dia el banyador, la tovallola i les sabatilles d’aigua 

(xancletes o similar...) 

El banyador tornarà cada dia a casa. 

Caldrà portar els dies d'activitat a la piscina i jocs d'aigua: 

Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany, crema solar. 

Podeu posar la crema solar abans de sortir de casa. Al casal cada grup té la seva crema. 

L’inici del curset de natació és el dia 30 de juny de 2014, però tots els alumnes de P3 i P4 han de 

portar el banyador des del primer dia del casal, per tal de realitzar algun tipus de joc d’aigua. 
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CASAL ESPORT MAR 

 

És una activitat adreçada als infants des de 1r de primària a 1r d’ESO.  

Es desenvolupa al llarg de 4 setmanes, entre el 30 de juny i el 25 de juliol 

Es realitza a les instal·lacions i amb els monitors de Port Balís. L'horari de l'activitat és de 9 a 13 h, 

tot i que es pot compaginar amb més franges horàries. 

Les activitats que es realitzen són: 

 .- Vela. 

 .- Windsurf. 

 .- Caiac. 

Lloc de trobada i de recollida i transport: A l'Escola Sant Andreu. El trasllat a les instal.lacions del 

Port Balís es realitzarà amb autocar 

Cal portar: 

 

 .- Ulleres de sol amb goma o objecte de subjecció. 

 .- Samarretes tècniques pel mar (opcional)  

 .- Un calçat còmode que es pugui mullar 

 .- Roba de recanvi. 

 .- Banyador. 

 .- Gorra. 

 .- Xancletes. 

 .- Crema solar. 

 .- Tovallola. 

 

 

Sortides: Es realitzaran dues sortides incloses en el preu, els dies 4 i 18 de juliol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÉS SOBRE EL CASAL: 

Durant la primera setmana, del 25 al 27 de juny, l'ubicació dels infants serà diferent a la resta de 

setmanes degut a la l'assistència de l'equip de mestres de l'escola. L’horari i els serveis d'acollida i 

menjador s'oferiran des d'el primer dia, sempre que hi hagi un nombre mínim d'inscrits. 

RECANVIS DE ROBA:  

- P3: El primer dia portar una muda sencera, quan s’hagi fet servir es demanarà la de recanvi. 

- P3 i P4: Es recomana portar una bata o una samarreta vella per tal de posar-nos-la quan fem 

treballs manuals. 

Cal recordar: Marqueu tota la roba i reviseu la taula d’objectes perduts 

MEDICAMENTS: 

En el casal no es pot donar cap medicament. En el cas d’haver de donar algun medicament cal 

portar la recepta original del metge facultat, que especifiqui la dosi i duració del tractament i firmar 

l’autorització paterna.  

PROGRAMACIONS: 

Les activitats i programacions poden variar depenent de les característiques i necessitats dels 

nens/es participants i de les condicions climatològiques... 

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i Sereduca es reserven el dret de realitzar les variacions 

que cregui oportunes. 

L'oferta de serveis complementaris com acollida o menjador s'oferiran sempre que hi hagi un 

nombre mínim d'inscripcions. 

PAGAMENTS: 

Es realitzant mitjançant ingrés pel total de l'import de la inscripció o per transferència. 

Els germans tenen un 10% en els preus del Casal d'Estiu o Esport Mar, excloent el preu del 

menjador. 

El descompte sempre es realitza sobre aquell germà que participa menys en el casal. 

També gaudeixen de descompte del 10% per família nombrosa o monoparental en tots els inscrits, 

excloent el preu del menjador. 

Els descomptes no són acumulables. 

Un cop realitzada la inscripció i el pagament hi ha temps fins el 31 de maig per fer les variacions 

necessàries. 

Un cop començat el casal no es retornarà cap quantitat ingressada, si no és per causes degudament 

justificades. El 15% de l’import del casal abonat no es retornarà en cap cas. 
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