CASAL D’ESTIU 2022
AVENTURA’T i VIATJA…
Del 27 de juny al 22 de juliol

ESPLAIS LÚDICS, SL
Som una empresa que gestiona activitats de lleure,
esport, diversió i creativitat, com a complement de
l’aprenentatge mitjançant l’exploració, el
descobriment, l’experimentació i el joc.
Des de l’any 2008, treballem per contribuir al
desenvolupament integral de la persona mitjançant
un ampli ventall d’activitats que es desenvolupen
fora de l’horari escolar, dins un marc lúdic i de
diversió.

CASAL D’ESTIU 2022


Preinscripció: del 02 al 16 de maig, es podrà fer
per :
 via telemàtica al web www.mataro.cat
 per telèfon al 010, de 8:00h a 19:00h (de
dilluns a divendres)



Publicació de les llistes de preinscrits: 23 de
maig.



Publicació de les llistes d’admesos i de les
llistes d’espera: 27 de maig

CASAL D’ESTIU 2022
DATES: del 27 de juny al 22 de juliol
HORARI: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

VIATJA I SOMIA …
CENTRE d’INTERÈS PEDAGÒGIC: PROTEGIM EL MAR
ODS (Objectiu de Desenvolupament Sostenible)
CENTRE d’INTERÈS LLEURE :

FRANGES d’EDAT i DISTRIBUCIÓ de GRUPS:
 PETITS – per a alumnes que ha cursat de P3 a P5
 MITJANS – per a alumnes que han cursat de 1r a 3r
 GRANS – per a alumnes que han cursat de 4t a ESO



Inscripcions de casal, del 28 de maig a l’1 de juny es
podran fer:

A través del formulari que trobareu a la
nostra web.

Presencialment de 9:00h a 9:15
31 de maig: Institut-Escola Àngela
Bransuela
1 de juny: Escola Rocafonda

*Tota la documentació, s’haurà de penjar al formulari.
* Qui la faci presencialment ho haurà d’entregar com
màxim el dia 2 de juny a l’Institut-Escola Àngela Bransuela

CASAL D’ESTIU 2022
La pre-inscripció també es pot fer per setmanes:


Setmana 1: del 27 a l’1 de juliol



Setmana 2: del 4 al 8 de juliol



Setmana 3: del 11 al 15 de juliol



Setmana 4: del 18 al 22 de juliol

CASAL D’ESTIU 2022
TARIFES CASAL





Una Setmana -70€
Quinzenes consecutives – 125,00€
Tres setmanes – 170,00€
Casal sencer- 190,00€

ALTRES SERVEIS

MENJADOR
de 13:00h a15:00h
FIX — 6,50€/dia
ESPORÀDIC – 7,25 €/dia

Acollida Matinal
de 8:00h a 9:00h
FIX – 30€/mes
ESPORÀDIC – 3,50€/dia
Acollida Tarda
de 17:00h a 18:00h — 3,50€/dia
*nombre mínim d’usuaris

EQUIP DE MONITORS
Directora del casal – Cristina
PETITS – Nadina
MITJANS – Dàmaris
GRANS – Cristina
Monitors: Nil, Pol, Marta ….
Monitor assignat per conveni amb escoles de Formació

Monitor de suport

Esplais Lúdics, SL

DISTRIBUCIÓ SETMANAL


setmana del 27 de juny al 1 de juliol
 Els dofins del mediterrani / Europa– els tallers



setmana del 4 al 8 de juliol




setmana del 11 al 15 de juliol




Els animals de la selva / Àfrica– els jocs

Els ossos panda /Amèrica i Sud Amèrica– el cos

setmana del 18 al 22 de juliol


Lleons, girafes, elefants..Àsia– comunicació

FAREM:
Platja de Mataro
 Mapping per Mataró
 Senderisme a les Cinc Sènies
 La Bassa de Sabadell
 Piscina Arenys de Munt
 Jocs de presentació en diferents entorns
 Lliguetes esportives amb altres escoles
 Sortides de mig dia
 Esports – ultimate, acrosport, volei-platja


L

ACAMPADA a l’escola

A MÉS A MÉS DE…
Xeringades i jocs d’aigua
 English Day
 Jocs i gimcanes
 Sessions de dansa
 Tallers creatius
 Tallers de cuina
 Activitats en famílies
 Tallers de modelatge
 Iniciació als esports
 Activitats d’educació emocional
 Una gran FESTA FINAL


PROGRAMACIÓ ACTIVITATS
PETITS – per a alumnes que ha cursat de P3 a P5
 MITJANS – per a alumnes que han cursat de 1r a 3r
 GRANS – per a alumnes que han cursat de 4t a ESO


CENTRE D’INTERÈS LLEURE – PETITS
Prepara’t per enfilar-te al llom de la Gran Balena Blanca.... et portarà
travessant els mars, a les costes dels diferents continents.
Amb una petita maleta viatgera podràs anar a visitar països i continents
inesperats per a tu, descobriràs nous amics, com viuen, què mengen...
Cada setmana la balena et presentarà un nou país :
•
1a setmana: els dofins del mediterrani
•
2a setmana: els animals de la selva
•
3a setmana: ossos panda
•
4a.setmana: lleons, girafes, elefants... de l’àfrica.
•Omple la maleta i agafa el teu passaport i la càmera fotogràfica.
PETITS - 1ª SETMANA – Tallers – proposta segons situació de la pandèmia.
DILLUNS 27
Act. rebuda

DIMARTS 28

DIMECRES 29

DIJOUS 30

DIVENDRES 1

SORTIDA

Act. rebuda

Act. rebuda

FESTA D’INICI

ESMORZAR PARC

TALL.CUINA

TALL.CONTES

ESBARJO

DONA DE L’AIGUA

ESBARJO

JOCS CONEIXENÇA

SORTIDA DE TOT EL DIA

TALL.EMOCIONAL

Platja de Mataró

ESBARJO
TALL.TEATRE

Act. rebuda

Act. rebuda

ACT. D’AIGUA

Act. rebuda

TARDA D’ART

TALL.RECICLATGE

XERINGADA

PAINTBALL D´AIGUA





28 matí: samarreta de casal, esmorzar i aigua.
29 tarda: xancletes, crema solar, tovallola, banyador i muda de recanv.i
30 tot el dia: samarreta del casal ,esmorzar, dinar i xancletes, crema solar, tovallola, banyador i muda de recanvi.



1 tarda: xancletes, crema solar, tovallola, banyador i muda de recanvi

.

CENTRE D’INTERÈS LLEURE – MITJANS I GRANS
Estàs preparat per agafar un avió, un vaixell, un tren o anar amb cotxe.... et proposem que et facis una bona maleta
viatgera per tal de poder anar a visitar països i continents inesperats per a tu.
Cada setmana podràs entrar amb el teu passaport a un nou país i endinsar-te amb la seva gent, coneixent els seus costums
i tradicions, la seva gastronomia, els seus indrets fantàstics, així com també les seves tradicions... i recorda tot anirà anotat

•1a setmana: Europa
•2a setmana: Àfrica
•3a setmana: Amèrica i Sud Amèrica
•4a.setmana: Àsia .
Omple la maleta i agafa el teu passaport i la càmera fotogràfica.

en el teu quadern de viatge.. viuràs un munt d’aventures.

MITJANS
DILLUNS 27

DIMARTS 28

DIMECRES 29

DIJOUS 30

DIVENDRES 1
Act. rebuda

Act. rebuda
FESTA D’INICI

JORNADES JOCS

SORTIDA PARC CENTRAL

ESBARJO

AL PARC DEL

TALLERS ENIGMES

ROCAFONDA

JOCS CONEIXENÇA

TALL.RECICLATGE
SORTIDA DE TOT EL DIA
Platja de Mataró

ESBARJO
TALL.JOCS

Act. rebuda

Act. rebuda

Act. rebuda

Act. rebuda

TALLERS D’ART

SCAPEROOM

XERINGADA

PAINTBALL D’AIGUA

GRANS
DILLUNS 27

DIMARTS 28

DIMECRES 29

DIJOUS 30

Act. rebuda
FESTA D’INICI
ESBARJO

DIVENDRES 1
Act. rebuda

SENDERISME

JORNADES JOCS

SANT MARTÍ DE MATA

AL PARC DEL ROCAFONDA

JOCS CONEIXENÇA

TALL.RECICLTAGE
SORTIDA DE TOT EL DIA
Platja de Mataró

ESBARJO
TALL.JOCS

Act. rebuda

Act. rebuda

Act. rebuda

Act. rebuda

TALLERS ESPORTIUS

GIMCANA

XERINGADA

PAINTBALL D’AIGUA

SAMARRETA DEL CASAL


Cost de 6,00€



Tallatge en el mostrari
(les dates d’inscripció)



Impressió a dues parts
―il·lustració amb la temàtica‖

―Casal d’estiu – Aventura’t i Viatja‖

PER A MÉS INFORMACIÓ…



Ens trobareu a l’adreça de correu electrònic

 esplaisludics.info@gmail.com

…comencem??
Aventura’t i Viatja és a punt
d’obrir per a nosaltres!!!

