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Reunió informativa del Casal d’Estiu 2019 del C.E. Xixell 

 
1. PRESENTACIÓ CASALS D’ESTIU 2019 

 

Dates: 

- Casal d’Estiu 1: del 25 al 28 de juny. 

- Casal d’Estiu 2: del 1 al 5 de juliol. 

- Casal d’Estiu 3: del 8 al 12 de juliol. 

- Casal d’Estiu 4: del 15 al 19 de juliol.  

-Casals d’Estiu 5: del 22 al 26 de juliol. 

 

Lloc:  realitzem el Casal d’Estiu al l’Escola Patufet Sant Jordi a la Rambla Marina, 413. 

Enguany, dividim el casal en un casal de petits i un casal de mitjans. 

 

CASAL DE PETITS 

 
 
 
 

 

 

Responsable del casal de petits: Alba Pérez 

 

CASAL DE MITJANS 

 

2012 2011 2010 

TRAPELLES  TRIBULETS  MAGS  DRACS  BARRUFETS  GEGANTS  

20 places  20 places  20 places  20 places  20 places  20 places  

Responsable del casal de mitjans: Francesc González 

 

Els grups estan formats per 2 o 3 monitors/es. Tot el nostre equip de monitors/es estan formats en 

l’àmbit educatiu i social. Alguns professionals estan contractats laboralment i d’altres són 

voluntaris, també comptem amb personal en pràctiques. 

 

 

2. HORARI BASE GENERAL 
 
Opció 1 Activitats només de matí de 9:00h a 13:30h del migdia. 

Opció 2  Activitats de 9:00h a 15:30h. (amb servei de menjador). 

Opció 3  Activitat de tot el dia, de 9:00h a 16:30h de la tarda amb el servei del menjador. 

 

* oferim servei d’acollida: de 8h a 9h del mati i de 16:30h a 17:30h de la tarda.

2015 2014 2013 

PUCES  FORMIGUES  TORTUGUES  GRANOTES  GIRAFES  TIGRES  

20 places  20 places  20 places  20 places  20 places  20 places  
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4. PLÀNNING D’ACTIVITATS GENERAL I EXCURSIONS 

Un estiu INTERGALÀCTIC és la nostra proposta educativa per al Casal d’estiu 2019. 

 

Treballem el CI o temàtica global durant tot el Casal però cada setmana agafem 

un subtema amb un principi i un final. D’aquesta manera fem possible que tots 

els nens/es visquin una història complerta independentment de les setmanes que 

s’inscriguin.  

 

PLANNING GENERAL  

 

Important: la primera setmana de casal, del 25 al 28 de juny, no realitzarem la piscina el dimarts 25 

(primer dia) sinó que anirem a la piscina el dimecres 26. 

 

EXCURSIONS: (pot haver algun canvi en les excursions) 
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Piscina: Anem a la piscina exterior de Cornellà Parc Esportiu Llobregat www.parcesportiullobregat.com 
 
Petits: dimarts i mitjans: dimarts i divendres.  El ràtio a la piscina és d’1monitor/a cada 4 infants pel 
casal de petits, i d’1 monitor/a cada 10 infants pel casal de mitjans.  
 
Transport: El Casal de petits farà els desplaçaments en autocar, el casal de mitjans les piscines en 
ferrocarrils i les excursions o bé en transport públic o en autocar. 
 

5. MATERIAL QUE CAL PORTAR 
 

 CADA DIA: 

- Gorra pel sol. 

- Per als infants del grup de Puces i Formigues: una muda de recanvi. 

- Calçat còmode. 

- Motxilla petita penjada a l’esquena. 

- Esmorzar. 

 

 PEL  DIA DE PISCINA: 

- Banyador posat de casa. 
-Mitjons d’aigua. 

- Calçotets o calcetes per canviar-se. 

- Sandàlies de goma (si poden ser millor tancades) posades de casa. 

- Bossa de plàstic, per a guardar el banyador, la tovallola (quan estan mullats). 

- Necesser amb: pinta, crema solar amb protecció. És important posar la primera dosi de protecció 

solar a casa. 

- Gorra pel sol. 

- Bombolleta o surador que no sigui inflable (per tots els  infants que no sàpiguen nedar) 

-Tovallola gran. 

Tot marcat amb el nom i cognom, posat dins d’una motxilla d’esquena que també portarà el nom marcat a 

fora en un lloc visible. 

 

 PEL DIA  DE LES EXCURSIONS: 
 

- Cantimplora. 

- Gorra pel sol. 

- Esmorzar. 

-Dinar (infants de l’opció 1) 

- Calçat còmode per a caminar. 

- Samarreta de l’esplai. 

- Motxilla petita penjada a l’esquena. 

 

6. AUTORITZACIONS 

- Entrades i sortides: autorització necessària per poder marxar sol a casa. 

- Medicaments: per aquells infants que en el moment de l’activitat hagin de prendre algún tipus 

de medicació. 

- Tots els infants que tinguin algun tipus d’al·lèrgia alimentaria ho han d’acreditar portant  el paper 

del metge. 

http://www.parcesportiullobregat.com/

