
Carta informativa del Casal d’Estiu de juliol 2022 del C.E. Xixell Patufet

GRANS - Nascuts entre 2011 i 2010

Dates:

- Setmana 1: del 27 de JUNY a l’1 de JULIOL

- Setmana 2: del 4 al 8 de JULIOL

- Setmana 3: de l’11 al 15 de JULIOL

- Setmana 4: del 18 al 22 de JULIOL

- Setmana 5: del 25 al 29 de JULIOL

Lloc: realitzarem el casal d’estiu al Centre de l’Esplai Xixell situat al Parc de la Remunta 4-5,

L’Hospitalet de Llobregat, 08901. Aquest any, al centre de l’esplai hi haurà el casal de Grans

(infants de 5è i 6è de primària) i Joves (ESO i Batxillerat).

1. HORARI BASE GENERAL

Opció horària 1: activitats de matí de 9.00h a 13.30h.

Opció horària 2: activitats de tot el dia de 9.00h a 16.30h, que inclou servei de menjador.

Al matí, oferim servei d’acollida a partir de les 8h. A la tarda, oferim servei

d’acompanyament fins a l’Escola Patufet Sant Jordi, on s’hi realitzen els casals de petits i

mitjans per tal de facilitar la recollida a les famílies.



2. PLANNING D’ACTIVITATS I EXCURSIONS

EL FUTUR ESTÀ A LES NOSTRES MANS és la nostra proposta d’activitats educativa per aquest

Casal d’Estiu 2022. Aquesta proposta es desenvoluparà al voltant de la recuperació de valors,

reptes i aspectes importants que estaven sobre la taula abans de la pandèmia i que són molt

importants de recordar i tenir en compte per construir el futur que volem.

Treballem el CI (Centre d’Interès) o temàtica global durant tot el Casal, però cada setmana

ens centrem en 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.

Trobareu el planning setmanal a continuació:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9.00 -

9.30
Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda

9.30 -

10.30

Presentació CI

+ Dinàmica de

grup
ESMORZAR +

PISCINA

(CAN

MERCADER)

(10.00 a

12.00)

EXCURSIÓ

ESMORZAR +

PISCINA

(CAN

MERCADER)

(10.00 a 12.00)

Tancament CI +

Dinàmica de

grup

10.30 -

11.15
ESMORZAR ESMORZAR

11.15 -

13.00

JOCS

(d'expressió

corporal,

invenció de

contes, joc de

pistes, …)

ACTIVITAT

ARTÍSTICA

relacionada amb

CI

13.15 -

14.30 DINAR

14.30 -

15.30
DESCANS I JOC LLIURE

EXCURSIÓ

DESCANS I JOC LLIURE

15.30 -

16.20
RACONS RACONS

16.30 Marxem cap a casa :)



Excursions:

- Setmana 1: Cosmocaixa, Barcelona. Visita al museu + Activitat/Taller. Transport

Públic.

- Setmana 2: Platja Ocata, Masnou. Transport Públic.

- Setmana 3: Festa dels Esplais, Parc Can Boixeres a l’Hospitalet de Llobregat.

Caminant.

- Setmana 4: Parc d’Atraccions Tibidabo, Barcelona. Transport Públic.

- Setmana 5: Granja Aventura Park, Viladecavalls. Autocar.

Piscina: Anirem tots els dimarts i dijous caminant a la piscina del Parc de Can Mercader de a

Cornellà de Llobregat, que es troba a menys d’un quilòmetre del centre de l’esplai.

Comptarem amb monitors/es de reforç per fer l’acompanyament dels infants.

3. MATERIAL QUE CAL PORTAR

ELS DIES DE CENTRE (dilluns i divendres):

- Esmorzar.

- Gorra de sol.

- Calçat còmode.

- Cantimplora o ampolla d’aigua (és individual per a cada infant).

- Roba de recanvi.

- Motxilla petita amb tot el material.

ELS DIES DE PISCINA (dimarts i dijous):

- Esmorzar

- Banyador posat de casa.

- Mascareta

- Mitjons d’aigua (optatiu).

- Roba interior de recanvi.

- Sandàlies de goma (a poder ser tancades/lligades) posades de casa.



- Bossa de plàstic per a guardar el banyador i la tovallola quan estiguin molles.

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

de protecció solar a casa.

- Gorra pel sol.

- Tovallola gran.

ELS DIES D’EXCURSIÓ (dimecres):

- Esmorzar.

- Cantimplora.

- Gorra pel sol.

- Dinar (infants d’opció horària 1).

- Calçat còmode per a caminar.

- Samarreta de l’esplai.

- Crema solar.

- Motxilla còmoda petita amb tot a dins.

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB NOM I COGNOM

4. MENJADOR

Tal com hem fet altres anys, col·laborem amb la Fundació Cuina Justa. Ja hem començat a

treballar per coordinar-nos i penjarem el menú a la porta del centre tan bon punt ens el

facin arribar.

Els infants dinaran a una de les sales del centre. En acabar, tindran una estona de temps

lliure. Després tindran varies propostes de jocs, activitats i tallers (racons) de les quals

podran participar de manera lliure en funció dels seus interessos i motivacions.



5. AUTORITZACIONS

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

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

algun tipus de medicació.

- Tots els infants que tinguin alguna al·lèrgia alimentària ho han d’acreditar portant el

paper del metge.

- En cas de no poder assistir al casal, aquesta és la nostra política de devolucions:

o 15 dies o més abans de l'inici de l'activitat: es retorna el 80% del cost.

o 14 a 7 dies abans de l'inici de l'activitat: retorn del 50% del cost.

o de 7 a 3 dies abans de l’inici de l'activitat: retorn del 25% del cost

o 2 dies abans de l'inici de l'activitat o un cop iniciada: No es retornarà l'import.

6. DUBTES

Per qualsevol dubte que pugueu tenir, hem habilitat un correu on podeu escriure i,

nosaltres, en la mesura del possible, us donarem una resposta. El correu és

projectes.edu@xixell.cat

mailto:projectes.edu@xixell.cat

