
CASAL D’ESTIU  
ESCOLA LA FLOR DE MAIG 

 



CASAL D’ESTIU ESCOLA LA FLOR DE MAIG 
L’ACOLLIDA: 

�  Amb l’experiència d’anys anteriors hem valorat la importància de que 
els infants tinguin un adult i un grup referent. Mantindrem els 
acompanyants que han tingut tot el curs a l’estona del migdia. Al matí 
cada infant es dirigirà al seu ambient on el rebrà l’acompanyant que 
serà el seu referent. 

L’ADAPTACIÓ: 

�  Els primers dies de casal, si l’infant ho                                                          
necessita fins a sentir-se segur, la família o                                                       
acompanyants us podreu quedar. I sempre                                                           
que hi hagi una necessitat per part de l’infant,                                                          
les famílies podreu quedar-vos compartint                                                     
l’espai amb el vostre fill/a.   

 



PLANNING SETMANAL 
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�  HORARIS 

9-10h  Entrada relaxada, cada infant anirà al seu ambient de referència, on l’acompanyant de 
referència el rebrà cada matí. Després podrà decidir lliurement a quin ambient o quina activitat 
vol fer fins a l’hora d’esmorzar. (lliure circulació, ambients interiors i exteriors) 

10:00-10:30h  ESMORZAR ( a l’ambient de referència amb l'adult de referència, cadascú portarà 
el seu esmorzar de casa)  

10:30-12:30 PROPOSTA/ACTIVITAT  

12:30 Recollida i al nostre ambient de referència, explicarem un conte ( els infants que marxen 
a casa esperaran allà als pares) 

13-15:00h DINAREM TOTS JUNTS (rentar mans i dinar). Després de dinar hi haurà un espai on fer 
la migdiada els nens que ho necessitin, un ambient interior relaxat, els ambients exteriors i la sala 
de psicomotricitat. 

15:10 PROPOSTA/ACTIVITAT 

16,15-16:30h La Cloenda (obert a les famílies que vulguin venir, cada dia explicarem un conte, 
una cançó... per tancar tots junts el dia) es farà a la sala de psicomotricitat, i la recollida de tots 
els infants serà allà 
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�  AMBIENTS INTERIORS 

Als ambients interiors trobaran diferents propostes dirigides a 
partir dels materials, on podran gaudir cada dia d’una 
experiència diferent, sempre que els interessi fer-ho.  

1- Ambient de psicomotricitat i moviment 

2- Ambient de Construccions 

3- Ambient collage, comunicació i configuració 

4- Ambient de joc simbòlic  



�  AMBIENT EXTERIOR 

Hem delimitat el pati amb zones de joc, per intentar cobrir 
totes les demandes dels infants, i respectar que tots puguin 
desenvolupar el joc i l’energia que necessitin, respectant les 
necessitats dels altres.  

1- Espai d’aigua 

2.- Espai Motriu 

4.- Espai d’Art 

5.- Farem sortides al parc (per poder donar resposta a les 
propostes de sorral que al Institut no es poden desenvolupar) 

Tots els ambients tant interiors com exteriors tindran una 
proposta dirigida diferent cada dia.  



�  L’ESTONA DE DINAR 

Acompanyem a tots els infants un per un a servir-se i a 
responsabilitzar-se d’acabar el que s’han servit, si no els 
agrada, els acompanyem dient: aquí a l’escola ho tastem, així 
tots els infants mengen de tot o com a mínim ho tasten. 
Seiem a dinar amb ells. 

En l'acabar recullen els seus coberts, plat, got, i posen bé la 
seva cadira, deixant l’espai on han dinat net. 

El servei de menjador es durà a terme amb càtering. Els 
acompanyants dinarem amb els infants. 

Hi haurà l'opció d'anar a dinar a casa. 

 



•   LES SORTIDES 
 

Farem 1 sortida  setmanal a la natura, un espai idoni per poder grimpar en 
llibertat pels arbres, jugar amb l’aigua del riu, investigar, i descobrir la 
infinitat de possibilitats de joc que ens dóna un espai natural.  Els dies de 
sortida el casal romandrà tancat ja que tots els acompanyants anirem a la 
sortida.   

�  Torrent del colobrers (Sabadell). Recorregut natura i riereta. 

�  Parc de l’Orenete (Barcelona). Gimcana de descoberta de 
flora i fauna del parc. 

�  Can Coll (collserola): descoberta de natura 

�  Platja de Vilanova i la Geltrú. 

�  Camina descalç (Arbúcies). Recorregut descalç pel bosc. 



•   HORARIS I DIES D’INSCRIPCIÓ: LES INSCRIPCIONS ES REALITZARAN DEL 29 D’ABRIL AL 17 DE MAIG. 
 
- Dilluns de 17 a 19h 
- Dimarts de 9 a 11h 
- Dimecres de 17 a 19h 
- Dijous de 9 a 11h 
*A l’escola La Flor de Maig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENJADOR ESPORÀDIC: 8,5€ 
 
ACOLLIDA SETMANAL 
1 HORA: 15€ 
1/2H: 8€ 
 
ACOLLIDA ESPORÀDICA 
1 HORA: 3,5€ 
1/2H: 2€ 
 

TARIFES JUNY JULIOL (per 
setmana) 

MATÍ 52€ 65€ 

MATÍ I MENJADOR 83€ 103€ 

MATÍ I TARDA 63€ 78€ 

MATÍ, TARDA 
IMENJADOR 

95€ 118€ 



AJUTS I MONITORS DE SUPORT 

�  Els ajuts es podran demanar del 29 d’abril al 15 de 
maig. En el moment de recollir la documentació de la 
inscripció es llirarà el formulari per a demanar l’ajut. 

 

�  Els infants que necessiten monitor de suport han de 
passar a recollir el formulari específic per a fer la 
demanda. 



Sistema d’inscripcions 
�  Cal dur el formulari d’inscripció* omplert entre el 29 d’abril i el 16 de 

maig acompanyat de:  

-  El resguard de l’ingrés bancari del 50% de l’import total de les setmanes que realitzi el vostre 
fill o filla. 

-  La fotocòpia del DNI (tutor/a) que signi l’autorització 

-  La fotocòpia del carnet de vacunacions o en el seu defecte un certificat mèdic que indici 
l’estat del vostre infant. 

-  La fotocòpia de la tarjeta de la seguretat social 

�  Si demaneu ajut haureu de recollir el formulari a l’Anna, omplir-lo i 
entregar-lo a la OAC. Un cop presentat heu de dur la còpia de color rosa 
a l’Anna per arxivar-la amb la documentació. 

�  El primer pagament cal efectuar-lo en el moment de realitzar la 
inscripció i el 2n pagament cal realitzar-lo abans del 5 de juny.  

* El formulari d’inscripció el podeu descarregar de la web o bé recollir-ho a l’Anna. 



Per a contactar amb nosaltres o 
resoldre dubtes: 

�  Poder enviar un correu electrònic a: 

casallaflordemaig@gmail.com 

�  O bé fer les consultes que necessiteu a l’Anna en 
l’horari estipulat a les inscripcions. 


