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CASAL D’ESTIU 2015 
TEMPORALITZACIÓ: 

o Durada: del 22 de juny al 31 de Juliol 

 

o Inscripcions:  

o dia 15 de maig  de 17 a 20 h.   Casal d’Estiu 

o dia 16 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. 

 

o Període de pagaments: abans del 8 de Juny de 2013  

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 i P5: 135 Places (45 places per curs). 

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

 3r,4t,5è i 6è: 60 Places. 

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

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

o Prioritat per als empadronats. 

 

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. 

 

HORARIS: 

Els horaris generals per a tots els grups (Casal 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. 
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LOCALITZACIÓ: 

 Escola Serena Vall. 

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

o Alumnes de P5:  Entrada  i recollida per la porta de Til·lers. 

o Primària 1r i 2n: Entrada i recollida per la porta de Til·lers. 

o Primària 3r a 6è:Entrada  i recollida per la porta de Til·lers. 

o ESPORT MAR:    Entrada i recollida per la porta de Til·lers. 

 

LOCALITZACIÓ DELS ALUMNES D’INFANTIL: 

Alumnes de P3 i P4: Serena Vall, porta pati d’Educació  Infantil. 

 Els dies 22,23,25,26,29,30  de juny P3 al menjador. 

 Els dies 22,23,25,26,29,30  de juny P4 al gimnàs. 

 

 A partir del dia 01 de juliol (segona setmana) a les aules d’Educació Infantil. 

o P3: aules de P3. 

o P4: aules de P4.  

 

 

o P5: Entrada de Til·lers de l’Escola Serena Vall. Lloc de recollida: Sorral des del primer 

dia. 

 

ATENCIÓ  

LOCALITZACIÓ DELS ALUMNES de PRIMÀRIA: 

Alumnes de 1r a 6è: Escola Serena Vall, porta Til·lers, Primària. 

 Localització: Porxada. 

 

 

CURSET DE PISCINA: 

 
 .- P3: dimarts i dijous d’11.00 a 12.00 h. a partir del dia 29 de juny. 

 .- P4: dimarts i dijous de 10.00 a 11.00 h. a partir del dia 29 de juny. 

 .- P5: dilluns i dimecres de 10.00 a 11.00 h. a partir del dia 29 de juny. 

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. 
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Horari  de piscina: 

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. 

Pels dies d’aigua i piscina: 

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. 

Marqueu tota la roba i reviseu la taula d’objectes perduts 
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ESPORT MAR (1r de primària a 1r d’ESO) 

Es realitza a les instal·lacions i amb els monitors de Port Balís. 

Les activitats que es realitzen són: 

 .- Vela. 

 .- Windsurf. 

 .- Caiac. 

Dates i Horari: 

 .- Del 29 de juny al 24 juliol.  

.- de 9.00 a 13.00 h. 

Lloc de trobada i de recollida i transport: 

 .- Escola Serena Vall. 

 .- Autocar. Anada i tornada. 

Temporalització: 

 .- 1a quinzena: Vela, windsurf, caiac. 

 .- 2a quinzena:Vela,  windsurf,  caiac. 

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: 

 .- Realitzarem 2 sortides incloses en el preu. 

  .- 3 de juliol. 

  .- 17 de juliol. 
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INFORMACIÓ D’INTERÈS DEL CASAL: 

JUNY  

L’inici de les activitats serà el 22 de juny de 2015. 

Els dies 22,23,25,26,29,30 de juny els alumnes de P3 s’ubicaran al menjador, ja que encara hi ha els 

mestres a l’escola. A partir del dia 1 de juliol s’ubicaran a les seves aules. 

Els dies 22,23,25,26,29,30 de juny els alumnes de P4 s’ubicaran al Gimnàs, ja que encara hi ha els 

mestres a l’escola. A partir del dia 1 de juliol s’ubicaran a les seves aules. 

L’horari del casal és el mateix. 

Hi ha servei de menjador.  

CURSET DE PISCINA: 

Els alumnes de P3, P4 i P5 realitzen un curset de piscina, dos cops per setmana a les piscines 

municipals amb monitors especialistes. 

L’inici del curset és el dia 29 de juny de 2015, no obstant 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. 

 

JOCS D’AIGUA: 

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. 

Pels dies d’aigua i piscina: 

Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany. 

Educació infantil: P3 

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

Educació infantil: P3 i P4 

Podeu portar una bata o una samarreta vella per tal de posar-nos-la quan fem treballs manuals. 

Crema Solar: 

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

 

ACTIVITATS: 

El Casal  lúdic-musical-idiomes ofereix un ventall d’activitats relacionades amb la música, els 

jocs i l’anglès, volem introduir i ensenyar la música i l’anglès com una manera de crear i imaginar 

formes jugades i practicar cançons i danses conegudes i d’altres no tant conegudes... 

 

 MÚSICA 

Introducció a la música amb monitors especialistes i conjuntament amb l’escola de música de 

Sant Andreu de Llavaneres que realitzaran una sessió diària de 2 hores de música per grup d’edat. 

Els nostres monitors del casal també jugaran i realitzaran formes de jugades de música a través 

del nostre eix vertebrador. 

Principalment  el Casal  treballarem i jugarem amb: 

 Els Musicals 

 Els compositors 

 Tipus de ball 

 Tipus de música 
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 IMMERSIÓ EN ANGLÈS 

Aquest seran un dels elements diferenciadors a l’hora de realitzar algunes de les activitats. El 

coneixement dels idiomes és un fenomen universal que es manifesta en tots els temps i cultures, per 

això intentarem oferir el màxim d’immersió en anglès. 

Des de el bon dia fins a la realització de tallers i cançons en anglès, realitzarem una aproximació 

i una immersió en aquest idioma, amb la música com el fil conductor. 

 TALLERS RECREATIUS 

Amb el taller es vol fer un petit descans de la pràctica físico-esportiva en setmanes molt 

caloroses on es vol aprofitar la climatologia com excusa per realitzar els tallers sota cobert. Els tallers 

tenen un objectiu, fer una manualitat útil. No es vol fer un taller en que el resultat no el serveixi per 

res, volem que allò que fem es pugui fer servir per a la pràctica esportiva, per un joc o una sortida. 

 Aeròbic: com una activitat físico-esportiva que a més a més genera una sensació agradable i 

que els agrada, ja que han de muntar el seu ball etc... 

 Es realitzen sessions setmanals per a tots els cursos amb monitors. 

 Patinatge/skating: tot i no ser el mateix volem donar la possibilitat de poder aprendre i 

practicar aquestes dues modalitats esportives,amb diferents aplicacions. 

 Es faran sessions de patinatge per a tots els alumnes des de P4 fins a primària, de 

forma lúdica i jugada, en forma de circuit i amb la possibilitat de portar skate o patinet o 

monopatí. 

 

 Sortides 

volem realitzar sortides que  tinguin el mínim cost possible, i que els nens puguin realitzar les 

activitats que tant els hi agrada. 

- Cursa d’orientació: realitzarem aquesta activitat perquè els nens coneguin què és una cursa 

d’orientació i perquè pensem que pot ser una activitat que agradi molt als nens. Una cursa 

d’orientació es pot definir com una cursa individual o per equips, en terreny variat, amb una 

sortida; una sèrie de fites o controls numerats, en l’ordre en que han de ser visitats i marcats 

amb cercles en un mapa; unes línies que connecten els cercles entre si; i un termini o arribada. 

-  

-  

-  

-  
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-  

-  

- Piscina, remullada: Cada grup de primària anirà a la piscina a fer un bany i poder fer 

activitats dins de l’aigua com per exemple el waterpolo per els més grans i així poder conèixer 

un altre tipus d’esport. 

 

- Parc: També visitarem els diferents parcs de la localitat allà realitzaríem diferents jocs en un 

espai molt més  ampli que el de l’escola. 

- Bicicletada: Activitat en la que realitzarem una sortida en bici (demanarem l’actuació de la 

policia per tal de vetllar per la seguretat en aquells llocs que es vegi necessària) pels votants de 

la nostra localitat. 

 

 CURSET DE NATACIÓ 

Tots els alumnes que participen en el casal d’infantil, els alumnes de P3, de P4 i de P5, realitzen 

un curset de natació a les piscines municipals de Sant Andreu de Llavaneres. 

El realitzen monitors especialistes en natació amb el suport dels monitors del casal que ajuden en tot 

moment. 

L’horari és al matí, dos dies a la setmana i en sessions d’una hora. 

Està inclòs en el preu del casal. 

 SORTIDES D’UN DIA:  

 Realitzarem dues sortides d’un dia en autocar al llarg del casal que ja estan en el preu 

del casal. 

 

PAGAMENTS: 

Es realitzant mitjançant ingrés al banc  o per transferència. 

L’import ha de ser del total del Casal. 

Els germans tenen un 10% en la part de Casal, no en el preu del menjador 

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

Un cop realitzada la inscripció i el pagament hi ha temps fins el 29 de maig per fer les variacions 

necessàries. 

Un cop començat el casal no es retornarà cap quantitat ingressada. 

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