
Casal%de%Setembre%2021



LÍNEA&PEDAGÒGICA
• Fer$del$casal$un$espai$de$qualitat

• Estructura$lògica$del$casal

• Els$períodes$de$vacances$són$un$temps$d’esbarjo$per$els$infants

• Les$activitats$de$vacances$són$un$espai$educatiu

• En$les$activitats$els$infants$i$joves$esdevenen$protagonistes

• A$les$vacances$es$fan$nous$amics$i$amigues

• Les$famílies$han$de$ser$partícips$de$les$activitats$de$vacances$dels$

seus$fills/es

• Una$oportunitat$per$fer$territori



• COORDINADOR/A DE GRUP:
– Cada dia a les entrades i sortides del casal hi haurà el coordinador/a de cada

grup.
– Aquesta persona és la vostra referent de comunicació, la qual li comunicareu

qualsevol incidència, canvi, pagament...

• APP DEL CASAL:
– Igualment tots els inscrits al casal rebran un accés a la APP del casal. Aquesta

servirà de gestió del grup de monitors/es i per comunicar les diferents
informacions que vagin sorgint al llarg del casal.

– Podeu fer servir aquesta APP per comunicar@nos amb nosaltres en qualsevol
moment del dia.

– En aquesta també podreu consultar tota la informació relativa al vostre grup
(horaris, menús, sortides, activitats, protocols...

• ALTRES CANALS DE COMUNICACIÓ:
– A través del correu electrònic, cada setmana anireu rebent tota la informació

relativa al casal.
– A les nostres Xarxes Socials (Instagram i Facebook) anirem penjant diferents

imatges i vídeos de les activitats que realitzen els infants i joves.

COMUNICACIÓ



DATES&2021

30#agost#al#10#de#setembre#=>#Casal&Setembre
(matí#i#menjador)

La&Roca&del&Vallès
Escola&Pilar&Mestres

La&Torreta
Escola#la#Torreta

HORARIS
Bon#dia 8#a#9h

Matí 9#a#13h

Menjador 13#a#15:30h



INFORMACIÓ PRÀCTICA
• El primer dia serà important la presència del pare, mare, tutor/a.

- Realització del pagament
- Firmar autoritzacions (en cas de no assistir al casal d’estiu)
- Dur la documentació (en cas de no assistir al casal d’estiu)

- Fotocopia targeta de la seguretat social
- Fotocopia llibre de vacunació

• Material necessari pel dia a dia del casal:
• Roba esportiva
• Gorra
• Crema solar
• Aigua
• Esmorzar i/o berenar
• Banyador, tovallola i xancles (jocs d’aigua i piscina)
• Grup de MINIS: portar una muda de recanvi el primer dia de casal



PREUS&CASAL&DE&SETEMBRE
Infant 1'Setmana:'65€

2'Setmanes:'120€

5%&de&descompte&germans/es
Menjador 6€/menú

Servei'de'Bon'dia'(08:00'a'09:00h)'Gratuït GRUPS&CASAL&DE&SETEMBRE
MINIS P3,'P4'i'P5

API&1 1r,'2n'i'3r

API&2 4t,'5è'i'6èHORARIS&CASAL&DE&SETEMBRE
Servei'de'BON&DIA 08:00'a'09:00h'

Activitats'MATÍ 09:00'a'13:00h

Servei'de'MENJADOR 13:00'a'15:30h

CASAL&DE&SETEMBRE
Del'30'd’agost'al'10'de'

Setembre
DOCUMENTACIÓ&CASAL&DE&SETEMBRE
*Autoritzacions'(pàgina'web)

*Fotocòpia'targeta'seguretat'social

*Fotocòpia'llibre'de'vacunació
*En'cas'de'no'haver'realitzat'casal'd’estiu

Casal 
Inclusiu

Només'es'retornarà'el'50%'de'l’import'en'cas'de'confinament.



SERVEI&DE&MENJADOR
• Per quedar(se al menjador s’ha de comunicar el dia de realitzar les

inscripcions.
• En casos excepcionals, els dilluns es podran demanar els

menús/pícnics que es realitzaran aquesta setmana.
• No s'acceptaran infants/joves al menjador fora d’aquest termini.

El cost del menjador són 6€ menú/diari

Aquest servei es pagarà cada setmana (divendres) als responsables de
grup depenent els menús realitzats

El menjador complirà totes les mesures de seguretat i higiene recollides al
“document marc activitats d’estiu 2021”



PROGRAMACIONS!!





QUALSEVOL DUBTE

• Telèfon: 679298031 / 675416002

• Mail: lleureiesport@gmail.com

• Blog: www.apartsiguals.com

• Intagram i Facebook “A Parts Iguals”

Per a poder seguir el dia a dia del casal


