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Dades pràctiques i d’interès pels pares i mares 
 

 Dies d’Inscripció Casal: Del 17 al 28 de gener 

 

          Reunió informativa: Dijous 20 de gener a les 18h 

 
*Per dur a terme el casal hi ha d’haver un mínim de 25 nens/es inscrits 
 

Cal portar:  

- full Inscripció omplert (cal recollir-lo a secretaria) 

- 1 fotografia mida carnet 

- fotocòpia tarjeta Seguretat Social    

- fotocòpia DNI de la persona que autoritza 

- fotocòpia carnet vacunació 

 

NOTA: Per aquells alumnes que ja van realitzar el casal 
d’estiu 2010, només hauran de portar el full d’inscripció, 
que el podeu recollir a secretaria. 
 

 Horaris i Preus:  

- De 9 a 16:30h: 87.60 € 

- Servei de matiners (de 8 a 9h): 12 € 

- Servei de tarda ( de 16:30 a 17:30h ): 12 € 

 

*Inclou una sortida amb dinar. 

*Cal satisfer l’import íntegre del Casal en el moment de      

realitzar la inscripció 

 

CASAL VACANCES D’HIVERN 

2011 
 

L’ESCOLA DEL TRESOR   
 

Durant aquests dies ens convertirem en 

pirates i emprendrem un viatge 

travessant mars i perills que ens 

aproparan de forma divertida al nostra 

Mar Mediterrani. Coneixerem qui eren 

els pirates, a quina època van viure i a 

què es dedicaven. Farem un regal per al nostre amic i 

l’amagarem com si es tractés d’un gran tresor, convertint, 

doncs, la nostra escola en “la escola del tresor” plena de 

regals sorpresa, presents exòtics i desconeguts, “tresors” 

provinents de terres llunyanes i màgiques, botins exuberants 

i lluminosos procedents de les mil i una aventures 

protagonitzades pels nostres pirates intrèpids i valents,... Els 

nens i nenes per uns dies es convertiran en agosarats “llops 

de mar” que hauran d’ocultar en l’illa del Mediterrani més 

remota i misteriosa que mai no hagin conegut, tots els regals 

que hagin anat creant, construint i acumulant en les seves 

peripècies pels Mars del món. Finalment, buscarem tots 

aquests regals i ens els emportarem cap a casa com a record 

d’aquests dies inoblidables. 
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Durada del Casal 

 

Del 8 al 11 de març de 2011 

 

Com funciona el Casal? 
 

El casal està dirigit a tots els nens i nenes del centre i del 

barri i s’organitza en grups d’edat… 
 

- Grup de menuts:    p3 

- Grup de petits:    p4 i p5 

- Grup de mitjans:   1r, 2n i 3r 

- Grup de grans:    4t, 5è i 6è 

 

que tenen un horari base … 
 

-  de 9.00 h a 9.10 h Entrada 

-  de 9.10 h a 10.00 h Inici de l’activitat 

-  de 10.00 h a 10.30 h Esmorzar i esbarjo 

-  de 10.30 h a 13.00 h Activitats del matí 

-  de 13.00 h a 14.00 h   Dinar 

-  de 14.00 h a 15.0 h Temps lliure/Migdiada 

-  de 15.00 h a 16.15 h Activitats de la tarda 

-  de 16.15 h a 16.30h  Endreç i neteja personal 

-  16.30 h   Sortida 

 

i que s’ho passen molt bé fent diferents activitats… 

 

 

 

Alguns tallers 

 

- Elaborem el nostre vaixell pirata 

- Tallers de titelles, teatre i disfresses 

- Dissenyem i construïm el nostre regal tresor 

- Tallers de màscares, fang, plàstica 

- Creació de la bandera i la cançó dels pirates 

 

 

Altres activitats 

 

- Grans Jocs de proves. 

- Gimcanes. 

- Jocs esportius. 

 

Sortida 

- Sortida cultural 

 

 

 

 


