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CASAL D'ESTIU: DE TOTS COLORS

El casal  d’estiu respon a una demanda social  que permeti  fer compatibles els horaris 
laborals de les famílies amb la imprescindible atenció als fills i filles durant el període de  
vacances escolars. El casal proposa als infants un gran ventall d’activitats de lleure de 
caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa. És una 
activitat extraordinària que té unes característiques pròpies:

•  Es  treballa  en l’educació en valors  gràcies a una proposta educativa i  d’activitats 
adequada i de qualitat.

• Es realitzen sortides adaptades a cada grup d’edat.

• S’esdevenen vincles afectius entre els infants i també amb els monitors/es.

• Es treballa l’adquisició de coneixements a partir d’activitats lúdico educatives amb 
continguts específics en funció de la demanda de les famílies.

• S’afavoreix la relació fluida entre les famílies i l’equip de monitors/es

UN CASAL AMB CENTRE D'INTERÈS

Com a metodologia educativa proposem el centre d'interès, funciona com a fil conductor 
a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats i parteix de la curiositat i 
vitalitat dels infants i de la fascinació que senten pels contes i els personatges fantàstics. 
Sempre adaptat a cada grup d’edat.
Aquest any seguirem l'eix temàtic de l'Astèrix i l'Obèlix que ens portaran diferents 
aventures cada setmana.

L'HORARI

HORARI ACTIVITAT

8.00 a 9.00 Acollida

9.00 a 9.20 Arribada dels diferents grups bombolla

9.20 a 9.45 Activitat matinera

9:45 a 11.00 Activitat programada/ Jocs

11.00 a 11.30 Esmorzar

11.30 a 13.30 Excursió/ Activitats/Jocs d’aigua/
Piscina (dies a concretar en funció de les mesures)

13.30 a 15.00  Recollida  o dinar



SETMANES I PREUS

SETMANES CASAL ACOLLIDA (de 8 a 9) DINAR (d’1:30 a 3)
S1 Del 28 de juny  al 2 de juliol 61,00€ 7,50€ 30,00€
S2 Del 5 al 9 de juliol 61,00€ 7,50€ 30,00€
S3 Del 12 al 16 de juliol 61,00€ 7,50€ 30,00€
S4 Del 19 al 23 de juliol 61,00€ 7,50€ 30,00€
S5 Del 26 al 30 de juliol 61,00€ 7,50€ 30,00€
S6 Del 30 d’agost al 3 de set. 61,00€ 7,50€ 30,00€
s7 Del 6 al 10 de setembre 61,00€ 7,50€ 30,00€

A partir de 3 setmanes senceres de casal el preu passarà a ser de 58€ cada setmana.
I en el cas de ser 2 germans el segon li surt a 58€ a la setmana

SERVEI DE MENJADOR

De 13:30 a 15:00

Monitrors. els mateixos del casal

Cuina: Del Lluís cuiner

Preu dia esporàdic : 6,00€

Amb previ avís

SERVEI D'ACOLLIDA

De 8:00 a 9:00

Preu per setmana sensera  7,50€

Preu dia esporàdic 3,00€

Amb previ avis

PISCINA

Els dies de piscina es concretaran en funció de la disponibilitat per part de la piscina i de 
les  mesures covid del moment.

ACAMPADA

Es farà dues acampades a la s2 i a la s4 en funció de les mesures còvid.



REUNIÓ INFORMATIVA

El dia 20 de maig a les 19:30 es farà una reunió informativa per a les famílies 
interessades online. Ens podeu demanar el link per Whatsapp al 676107050 ( Betlem) o 
consultar-ho al nostre instagram: @de_tots_colors_avia.

GARANTIM QUE:
 Complim la normativa que marca la Generalitat, DECRET 267/2016, de 5 de juliol, 

de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

 Programació, realització i valoració del Casal.

 Contractació de monitors.

 Material necessari pel desenvolupament de les activitats

 Gestió d’inscripcions, rebuts, quotes,..

 Reunió informativa de pares i mares abans de començar el Casal.

 Assegurances: civil i d’accidents pel personal i els usuaris.

 Info covid: Totes les activitats s'organitzaran extremant les mesures d'higiene i 
prevenció del COVID-19 i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

 L'Ajuntament ens ha fet saber que disposa d'ajuts per les famílies vulnerables que 
necessiten fer ús del casal. Per tal de demanar informació heu de dirigir-vos a 
l'Educador Social de l'Ajuntament demanant cita prèvia.


