
FESTA  
MAJOR!!! 

 

    Promou 

Organitza 

El  Casal d’Estiu 

2016, és un casal 

de.... 



Servei acollida matí 
Preu setmanal: 18,33€/per setmana 
                             11,00€ setmana si són 5 setmanes seguides 

       4,00€ dia esporàdic 
 
Intranet del Casal  
Durant tot el casal hi haurà un monitor responsable 
d’anar penjant al Web de Fundesplai, comentaris sobre 
les sortides, activitats, fotos... i esdeveniments que 
vagin succeïnt. 

 http://estiu.fundesplai.org  
Entrant al Menú, intranet  (us farem arribar la contrasenya) 

 
Ampliacions de la inscripció  
Fins el dimarts de cada setmana podeu avisar per anar 
ampliant les inscripcions per les setmanes properes. 
Avisant a la coordinadora és suficient i nosaltres ja ens 
posarem en contacte amb vosaltres del següent pas a 
fer. 

Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2016 

Lloc de realització: Escola Jaume Llull 

Sant Andreu de Llavaneres 

Inici del casal de juliol: 27/06/2016  

Finalització casal de juliol: 09/09/2016 

Casal per setmanes 
     
 

Fitxa Tècnica Serveis Complementaris 

Qui Organitza el casal 

El Casal d’estiu està organitzat per l’Ajuntament de Sant 
Andreu de LLavaneres i gestionat per Fundesplai 

Fundesplai és una entitat sense afany de lucre 
orientada a atendre les demandes de les famílies, de la 
comunitat educativa i del lleure d’infants i joves. 

L’opció de qualitat del servei orienta la nostra actuació, 
que es desenvolupa mitjançant un equip amb 
experiència i formació dedicat en exclusiva al projecte.  

http://estiu.fundesplai.org/
http://estiu.fundesplai.org/


Què cal portar cada dia 
al Casal 

CADA DIA 
 

1.  Esmorzar 
saludable i 
sostenible, evitant 

l’ús de paper 
d’alumini, fent servir, 
per exemple, 
carmanyoles. 

2. Calçat 
còmode. 
3. Roba que es 
pugui embrutar. 
4. Gorra i crema 
solar posada des 
de casa. 
5. Cantimplora 
amb aigua i 
marcada amb 
nom i cognoms 
(o ampolleta) 
6. Banyador, 
tovallola i 
xancles (i muda de 

recanvi per després 
dels jocs d’aigua) 

  

MATERIAL QUE 
HEM DE DUR 
ELS DIES DE 

PISCINA 

  
1. Xancles de 
goma  
2. Banyador 
posat des de casa 
3. Tovallola 
4. Gorra 
5. Recanvi de 
roba interior 
6. Vestits amb la 
samarreta del 
Casal 
 

ELS DE P3 HAN 
DE PORTAR: 

Una bosseta de 
roba amb un  

recanvi de tot; i 
tot marcat amb 

noms i cognoms. 
 

MATERIAL 
PER A LES 
SORTIDES 

 

1. Samarreta del 
Casal posada 
2. Calçat 
còmode lligat 
(No xancles), 
posat. 
3. Gorra 
4. Cantimplora 
amb aigua 
5. Esmorzar 
6. Dinar (els que 
no tenen 
contractat el servei 
de menjador) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

El Centre d’Interès 

HORARI ACTIVITAT BÀSICA 

8:00h-9:00h Servei d’acollida. 

9:00h-9:30h Trobada per grups d’edat.       

9:30h-10:30h Activitats  

10:30h-11:00h Esmorzar.  

11:00h-12:45 Jocs i activitats  i tallers.  

12:45-13:00h Valoració i recollida. 

13:00h-16:00h Menjador- racons. 

16:00-17:45 Activitats tarda 

17:45 – 18:00 Valoració i recollida 

Horari base del Casal 

El William i la Margaret són uns joves anglesos que 
passen uns dies a Sant Andreu de Llavaneres fent  
turisme. 
Durant el seu viatge han vist unes festes molt 
peculiars, arreu dels pobles catalans, que els han cridat 
molt l’atenció però que no han acabat d’entendre. Per 
aquest motiu, tots els nens i nenes del Casal d’estiu 
ens convertirem en guies turístics per tal de mostrar la 
nostra cultura popular, i convidar al William i la 
Margaret a gaudir d’una gran festa major! 



EXCURSIONS I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES JULIOL 

DIMECRES 6 DE JULIOL: Activitat d’Intercanvi amb 
Geganters de Cornellà. Ens deixaran veure els 
gegants i posar-nos els Capgrossos. Passarem el 
dia al parc fent una gimcana amb ells.  

DIJOUS 14 DE JULIOL: NOCTURNITAT A 
L’ESCOLA, el dijous farem activitat normal al 
casal.... Marxarem a casa i a les 8 del vespre us 
esperem a tots novament per fer una Gran Festa 
i dormir al Casal! 
No t’oblidis la llanterna!!!! 

DIMECRES 20 DE JULIOL: Excursió de tot el dia al 
BOSC TANCAT de Cerdanyola del Vallès – sortida 
amb autocar. 


