
INVESTIGUEM!
CASAL D'ESTIU 23

DEL 26 DE JUNY AL 28 DE JULIOL
 
 

70€  de 9-13 hores
120€ de 9-15 hores (inclou dinar)

140€ de 9 a 16.30 hores (inclou dinar) 
 

bon dia setmanal  de 8 a 9 (mínim 8 infants/torn): 10€/torn

 
 



De 9 a 13 hores
De 9 a 15 hores (amb dinar inclòs)
De 9 a 16.30 hores (amb dinar inclòs)

UN PER GRUPS D’INFANTIL (I3 i I4)

UN PER GRUPS DE I5 + PRIMÀRIA 

S’iniciaria el  26 de juny i finalitzaria el 28 de juliol
*Setembre pendent de confirmació escola 

5 torns o setmanes, amb 3 possibilitats horàries: 

 
Hi hauria també el servei d’acollida matinal Bon Dia per
aquelles famílies que necessitin el servei de 8 a 9 hores,
sempre hi hagi  grup mínim  de 8 participants/torn

DOS CASALS DIFERENCIATS: 

REGAL D'UNA SAMARRETA DEL CASAL PER A CADA PARTICIPANT 

www.aesantandreu.org
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 Vine a descobrir els
misteris que amaga

l'escola: 
Instruments extranys,
insectes desconeguts,
quadres d'art màgics,
llibres sense vocals,
plantes capgirades … 

 
Jugarem amb el misteri
i trobarem la solució a

tots els enigmes! 
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 Acompanyants:
La nostra idea és convidar a totes les acompanyants de
migdia perquè participin amb nosaltres al casal, sobretot
intentarem que les referents dels grups de tres i quatre
anys, siguin les de migdia.
També s'incorporaran acompanyants d'AESA que puguin
per aportar diferents perfils (lleure, esportius,
creatius...) 
La Coordinació del Casal, parlarem amb les acompanyants
de migdia que amb la titulació de Director o Directora
puguin exercir la direcció seguint la normativa.

Ràtio:
La normativa marca 1:10 a casals d'estiu, però nosaltres
als grups d'infantil prenem ràtio 1:8 

Per tant:
1:8 a Infantil
1:10 a Primària 



Grup I3 i I4: Les famílies poden entrar, i a les 9.30
marxen. 

 

UN DIA AL CASAL:

-Entrada per grups: Els infants arriben a les 9 del matí i van
al seu espai de referència. 

-Mig matí realitzaran activitats a l’espai interior i l’altre mig
matí,  a l’espai exterior (en funció dels grups) 
Esmorzarem entre les dues franges horàries. 
-En funció de la planificació d’aquell dia realitzaran les
diferents activitats programades (activitats esportives, 
 propostes creatives, sortida al parc...) i jocs d’aigua cada
dia 
-Dinem.
-Espai tranquil amb propostes diverses (construccions,
plàstica, joc simbòlic,  etc.) a l’espai o lloc  de referència, o
bé el grup de primària faran propostes de moviment.
-Farem tallers dirigits per l’acompanyant (pintura de
samarretes, fang, escultura, etc.)
-Recollida i fins demà!
-Un dia a la setmana, marxem d’excursió (tot el dia o
migdia)
-Un dia a la setmana marxem a un parc de proximitaten
sortida de matí.
-Un dia a la setmana, marxem a la piscina ( a partir de 5
anys) www.aesantandreu.org



Sempre hi haurà una sortida setmanal en autocar per a
tots/es, i els grups grans sortiran també a la piscina una
vegada a la setmana.

LA TERCERA SETMANA, ES PODRIA FER LA NIT AL CASAL (A
PARTIR DE 5 ANYS) SEMPRE I QUAN AUTORITZI L'ESCOLA. CAL
AUTORITZACIÓ PER PERNOCTAR PER PART DE L'EQUIP DIRECTIU 

La  segona i quarta setmana, farem portes obertes un dia
en horari a determinar (habitualment al migdia), perquè
les famílies vegin un tastet d’activitats que fem, i puguin
gaudir de les nostres activitats en família, finalitzant
amb una gran festa conjunta i familiar.

Les famílies que autoritzen les dades de caràcter
personal, poden gaudir del llistat de distribució del casal
mitjançant Telegram. 
Allà hi haurà tota la informació i activitats, Planning
setmanal, menús del casal, fotos, vídeos de les
coreografies, i sortides que anem fent perquè cada
família, pugui veure el seu infant al casal. 

www.aesantandreu.org
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PLANING SETMANALS
 



09:00-09:30

09:30-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

 
Exemple  Setmana Infantil 

Entrada relaxada

Dinar

Excursió:
Caixa Fòrum

CAL PORTAR: Esmorzar i aigua, crema solar (posada i pot amb el nom) gorra, roba i calçat esportiu (tot marcat)

Entrada relaxada Entrada relaxada Entrada relaxada

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 16:30 Recollim i marxemRecollim i marxem Recollim i marxem Recollim i marxemRecollim i marxem

Esmorzar Esmorzar Esmorzar

Jocs d'aigua

Dinar

Jocs d'aigua

Jocs de coneixença

Centre d'interès: El miseri dels insectes desconeguts Centre d'interès: El misteri dels insectes desconeguts

Joc tranquil Joc tranquil

Jocs tradicional propostes art Propostes moviment Cloenda de la setmana!!

Proposta moviment
Sortida parc proper 

 Jocs tradicionals
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Recollim i marxem



09:00-09:30

09:30-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 1

Entrada relaxada

Dinar

PISCINA

CAL PORTAR: Esmorzar i aigua, crema solar (posada i pot amb el nom) gorra, roba i calçat esportiu (tot marcat)

Entrada relaxada Entrada relaxada

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 16:30 Recollim i marxemRecollim i marxem Recollim i marxem Recollim i marxemRecollim i marxem

Esmorzar Esmorzar

Jocs d'aigua Jocs d'aigua

Recollim i marxem

Jocs de coneixença Esports d'equip

Centre d'interès: El misteri dels insectes desconeguts Esports d'equip

SALTING
MERIDIANA

Sortida a Parc Proper

Jocs de taula i espai calma 

Jocs d'implement Taller de tatoosPropostes moviment Jocs tradicional Jocs d'interior

 
Exemple  Planing Primària 
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Cosmo Caixa
Parc d'Aventura Les Deus (St. Quintí
Mediona)
Platja
Parc Catalunya (Sabadell)
Canal Olímpic Castelldefels
Tibidabo
Parc de Malgrat de Mar 
Montserrat
Parc de Nou Barris
Salting
Cinema La Maquinista
Catalunya en Miniatura 

Sortides i excursions possibles, 
pendent de confirmació:

www.aesantandreu.org

De les 5 setmanes, sempre fem 3 sortides de pagament i dues d'entrada lliure 
Hi haurà sortides de tot el dia, i també de migdia. 



La piscina (a partir de 5 anys) a la que
habitualment anem cada estiu, és Can Zam a
Santa Coloma de Gramenet.
Hi ha platja o zona de remullada, poc
profunda per infantil i vas petit per primària.
També vas profund per infants més grans que
tinguin domini del medi. 

PISCINA (pendent de confirmació)
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De les 5 setmanes, sempre fem 3 sortides de pagament i dues d'entrada lliure 
Hi haurà sortides de tot el dia, i també de migdia. 
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DIMECRES 12 DE JULIOL LA NIT AL CASAL!!!!
(pendent aprobació per part de la direcció)

 
Aquesta setmana tenim un dels plats forts del casal d'estiu! 
El dimecres dia 12 de juliol, els infants a partir de primària, podran
venir a passar la nit a l'Escola. 
Us convocarem a les 19.30 hores per entrar, i haurem de portar el sopar
de casa per compartir una estona tranquil·la.  
Soparem a la nit dels Estels. 
Després farem jocs de nit, i dormirem a l'interior. 
Caldrà portar:
 Llençol, esterilla, coixí, pijama i necesser.
AESA s'encarrega de l'esmorzar saludable!
Dies abans cal confirmar assistència.
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QUÈ HEM DE PORTAR?

Primer de tot, cal portar moltes ganes de gaudir de l’Estiu!
També haurem de portar:
-Esmorzar i aigua (en una cantimplora marcada amb el nom)
-Crema solar (marcada amb el nom) i posada de casa, tot i que nosaltres
farem recordatori
Roba còmoda i calçat Esportiu
Gorra (marcada amb el nom)
Tovallola per eixugar-nos, petita, ja que farem jocs d’aigua a diari.
El dia de piscina: Roba de bany (i roba de recanvi si cal) , podem portar
xancletes.
Tota la roba marcada amb el nom.
Si cal, pels infants que ho necessitin, bossa amb roba de recanvi (es
quedarà a l’escola fins que la fem servir, que us la tornarem)
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MIGDIA  ESPORÀDIC  
S’haurà d'avisar per email com a màxim a les 9.00 hores del
mateix dia
S'ha de fer trf de 10€ al compte de l'AESA 
 ES9500815029160002312040 i enviar comprovant per
mail a: laflordemaig@aesantandreu.org 
Aquell dia l’infant  sortirà a les 15.00 hores
L’horari del menjador serà de 13:00 a 14:00
D’aquesta manera, quadrem també les sortides i entrades
dels infants que marxen respectivament a les 13.00 i les
15.00

 
SERVEIS ESPORÀDICS:
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BON DIA  ESPORÀDIC  
Es podrà entrar com a màxim a les 8.45 hores. No cal avisar,
només heu de fer trf de 2€  al compte de l'AESA 
 ES9500815029160002312040 i enviar comprovant per
mail a: laflordemaig@aesantandreu.org  o si n'hi ha,
pagament al datàfon del Casal al moment de deixar l'infant.

Important:  Només es podrà gaudir del servei si ha sortit
grup de bon dia aquell torn o setmana (us avisarem abans
de començar el casal) 

 
SERVEIS ESPORÀDICS:
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Estar empadronats/des a BCN ciutat
LLindar d'ingressos nets inferiors a 10.000€/membre
unitat familiar.

Del 17 d'abril al 15 de maig

 

El casal és homologat per l'Ajuntament de Barcelona, per
tant es poden demanar ajuts si s'acompleixen els requisits:

Període sol·licitud beques: 

Sol·licitud:

 https://www.barcelona.cat/vacances/

Les famílies que sol·liciten beca, hauran de pagar 10% en
concepte de reserva de plaça al inscriure's de les setmanes
becades.
Les setmanes no becades, han de realitzar el pagament
igual que les altres famílies. 

BEQUES
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Descompte 10% per aquelles famílies que venen casal sencer: 

 
315€ de 9.00 a 13.00 hores preu total amb descompte 5 setmanes

(pagament 5 setmanes al moment de la inscripció)
 

540€ de 9 a 15 hores preu total amb descompte 5 setmanes
(pagament 5 setmanes al moment de la inscripció)

 
630€ de 9 a 16.30 hores preu total amb descompte 5 setmanes

(pagament 5 setmanes al moment de la inscripció)
 

Altres descomptes: 
Descomptes per germans/es inscrits: 5% del preu total segon germà/na 

Descompte per família nombrosa/monoparental: 10% del preu total cada infant
(aportant carnet corresponent)

 
FORMES DE PAGAMENT: transferència bancària* /tarjeta/bizum 

 
*Caldrà enviar el comprovant de pagament a laflordemaig@aesantandreu.org

al moment de fer el pagament i abans de l’inici del casal si el mètode
escollit és transferència bancària.

 
Si alguna família necessita fraccionar el pagament, ens ha d'avisar a

laflordemaig@aesantandreu.org
 

Descomptes:
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Totes les famílies hauran d'haver abonat el casal com a màxim el dia
13 DE JUNY

 
FAMÍLIES AMB BECA: RESERVA PLAÇA 10% I ABONAMENT 50%

SETMANES QUE NO COBREIX LA BECA A LA INSCRIPCIÓ. 
 

Un cop resolta la beca, han de fer el pagament restant el 13 de juny 
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Per qualsevol dubte,  pregunta, o modificació, podeu contactar amb nosaltres:

laflordemaig@aesantandreu.org
93.346.46.01

DUBTES??


