Els casals municipals es realitzaran en cinc torns
d’una setmana de durada cadascun
1r torn (del 25 al 29 de juny)........................................ 56,42€
2n torn (del 2 al 6 de juliol)........................................... 56,42€
3r torn (del 9 al 13 de juliol)......................................... 56,42€
4t torn (del 16 al 20 de juliol)........................................ 56,42€
5è torn (del 23 al 27 de juliol)....................................... 56,42€
A partir del segon germà inscrit............................. 45,15€
Els preus inclouen totes les activitats i excursions de matí i de dia sencer
fins les 16.30h. També inclouen la samarreta dels Casals!!

Si voleu més informació sobre el projecte de casals d'estiu, les
activitats, sortides, horaris, o qualsevol altre tema, us podeu adreçar
a l'Espai Infantil (c. Escoles 5-7) en horari de dilluns, dimarts i
dijous de 10 a 14h i de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.

iu

Com Contactar
Més Informació

Dates i preus:

d
' es
s
l
t
a

Ca s

Informació General

Horaris:

L’horari dels casals serà de 8.30h a 13.30h per a tots els torns.
Aquest any, inclou una excursió de dia sencer (fins a les 16.30h) per
torn. Aquest dia no hi haurà servei de menjador ni de pícnic, haurem de
dur el dinar de casa… però les excursions seran genials i úniques!!

Llocs:

Les famílies podreu escollir una de les dues escoles:
Escola Xarau (Carrer de Santa Anna, 65)
Escola Collserola (Carrer de Pizarro, 0)

673 624 530
www.cerdanyola.cat

2018

Cerdanyola del Vallès

Ja tornem a tenir aquí el Casal d’Estiu Municipal!
Des del Govern volem implantar unes polítiques d’infància que donin resposta
als vostres suggeriments i a les vostres necessitat de manera més complerta. Així
des del 2016, hem treballant per reforçar a Cerdanyola del Vallès una oferta integral
de lleure pels nostres infants.

El Casal d’Estiu Municipal es realitzarà en dues escoles, amb la possibilitat de
que les famílies, amb els vostres fills i filles, pugueu escollir quins tipus d’activitats
voldreu realitzar.

Una vegada lliurada la fitxa d’inscripció a la OAC es considerarà
que s’està formalment inscrit a l’activitat i, per tant, s’estarà
obligat a realitzar el pagament dels corresponents preus públics.
Fins al 22 de juny es podrà tramitar la baixa d’una inscripció feta,
anul·lant l’obligació de pagament a partir d’una instància oficial
a les mateixes oficines de la OAC. Fora d’aquest termini, no
es tramitarà l’anul·lació de la inscripció restant obligat al
pagament de l’import es gaudeixi o no del servei.

Enguany mantenim el format que vam iniciar fa dos estiu i que han tingut
una gran acceptació que es va traduir en una alta inscripció. Les principals
característiques d’aquest format son:

Edats:

Al llarg del curs ja s’ofereix l’Espai Infantil, amb molt èxit de participació d’infants
i de les seves famílies. I ara amb la calor arriba a Cerdanyola una de les ofertes més
importants i consolidades al nostre municipi: EL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL

Per un costat una oferta d’activitats especialitzades a escollir.
I per l’altra una oferta pensada atenent a les edats dels vostres infants, amb uns
ritmes de les activitats coherents amb les característiques dels grups d’edat.
A més a més mantenim les sortides puntuals i mantenim la sortida fixa d’un dia
a la setmana.
També hem volgut que l’estona de tarda i de menjador tingui un contingut més
educatiu, incorporant activitats en anglès pels nens i nenes que es quedin a dinar.
Us animem a participar i esperem de bon grat que amb el Casal d’Estiu Municipal
2018, els vostres fills i filles gaudeixin d’un inici estival fantàstic!!!.

Carles Escolà
Alcalde

Elvi Vila
Regidora de Joventut

Informació i inscripcions

Seran els nascuts entre l’any 2006 i 2014 (escolaritzats entre P3 i
6è de primària durant el curs 2017-2018)

•L
. es inscripcions es realitzaran des del dia 28 de maig al dia 15 de
juny (ambdós inclosos). Per formalitzar la inscripció caldrà adreçarse a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en horari de dilluns a
divendres des de les 8.30 fins les 19 h.

Reunió pares i mares

Cal portar:

La reunió dels infants inscrits a les activitats de casals d’estiu
2018 es realitzarà el 21 de juny a les 19.15h als jardins de ca
n’Ortadó.

La fitxa d’inscripció
Una fotografia mida carnet del nen o nena (sense enganxar)
Una fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena
Una fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor/a legal del nen o nena
Una fotocòpia del carnet de vacunes del nen o nena

Informació
petits(des de P3 a 1r)
Enguany proposem un casal d’estiu més i millor adaptat a les necessitats dels
més menuts i les seves famílies, adequant el projecte pedagògic al ritme dels
més petits, mantenint la qualitat de les activitats però adequant-les als interessos
de l’infant. Per això, es disposarà d’un seguit d’activitats especialitzades que
haureu d’escollir en el moment de realitzar la inscripció.
Les activitats les guiarà el centre d’interès que es planteja per als casals, que
actuarà com a fil conductor.
Jocs cooperatius i multisport: Gaudirem de la pràctica de diversos
esports on treballarem valors i aspectes com l’esforç, la constància i el treball
en equip.
Espai natura: activitats pensades especialment per apropar als infants en
la descoberta i connexió amb la natura d’una manera lúdica i pràctica. Tallers
que permetran a l’infant aprendre, gaudir-ne, respectar-la i conservar-la.
Experimentació i ciència: activitats que aproximaran als infants al món de
la ciència. Despertarem la seva curiositat i interès pel coneixement científics
amb activitats engrescadores, divertides i gratificants (llums, colors, circuits
elèctrics, connexions, pocions...)
Expressió i sentits: A través de la pràctica i d’activitats basades en
l’experimentació coneixerem els objectes i evidències que ens envolten i a
nosaltres mateixos (construccions amb materials reciclats, moviment del cos,
expressió plàstica i musical....)

horari petits
8.30 a 9

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

Espais
i esmorzar
Matí
(racó de música,
9 a 10.30 simbòlic, artístic,
conta contes)

Activitat
10.30 a 12.30 especialitzada

12.30 a 13.30

.Dinàmica esportiva: Descobrirem diferents tècniques esportives a
la vegada que aprendrem la importància del treball, la comunicació, la
col·laboració i els diferents rols d’un equip. Com també la importància de
la activitat física per una millora de la salut.
. atura i medi ambient: Activitats que oferiran els coneixements i les
N
eines necessàries per ubicar-nos en el nostre territori, aprendre a habitarlo, a respectar-lo i a millorar-lo a partir d’un ús més sostenible. Coneixerem
l’entorn, els fenomens naturals que el componen, la fauna i la flora.
Laboratori i ciència: activitats manipulatives i d’experimentació on
es promourà la investigació, la comprovació científica, l’observació i
l’exploració. Convertirem els casal en un gran laboratori on generarem
grans idees, aprenentatges i invents.
•.Espai de creació: Desenvoluparem activitats on treballarem l’expressió
i les diferents maneres de comunicar-nos per mitjà del teatre, la música,
el ball, el moviment de cos, l’expressió plàstica... Un espai per crear els
propis projectes i donar forma a les idees.

Piscina
Espais
a la sala

Excursions
(fins les 16,30)

Activitat
especialitzada
Activitat
d’aigua

Espais
a la sala/pati

Espais
a la sala/pati

Menjador i tarda
Horari: des de les 13.30 fins les 16.30 h
Preu: 7,40€ per dia
Forma de pagament: ingrés o transferència al compte corrent
ES77-2100-0119-8102-0096-0080 (CaixaBank)
S’haurà d’ingressar la quantitat que correspongui en finalitzar
cada torn i pels dies que s’hagi fet ús del servei.
El comprovant d’ingrés s’haurà de fer arribar a:
estiucerdanyola@lagresca.org, indicant el nom i cognom de
l’infant, escola i torn al que fa referència el pagament.
Les activitats de tarda inclouen el servei de menjador a partir de
les 13.30h i les activitats de tarda, fins les 16.30h.

Tarda
(13.30 a 16.30)

Activitat en
anglès

Espais

Cinema en VO

Joc lliure

horari grans

Informació
grans
(des de 2n a 6è)
La proposta d’activitats i excursions per al més grans no us deixarà
indiferents. Tindreu opcions per triar el què més us interessa i especialitzarvos en allò que més us agradi. Per això, caldrà que escolliu, en el moment de
realitzar la inscripció les activitats que us detallem a continuació:

Espais
Espais
i esmorzar
i esmorzar
(racó de música, (racó de música,
simbòlic, artístic, simbòlic, artístic,
conta contes)
conta contes)

Serveis
Complementaris

8.30 a 9

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada i
bon dia!

Entrada i
bon dia!

Entrada i
bon dia!

Entrada i
bon dia!

Entrada i
bon dia!

Matí
Esmorzar i jocs
9 a 10.30
exteriors

Activitat
10.30 a 12.30 especialitzada

Esmorzar i jocs Esmorzar i jocs
exteriors
exteriors

Activitat
especialitzada

Piscina
Excursions
(fins les 16,30)

12.30 a 13.30

Tarda
(13.30 a 16.30)

Activitat
d’aigua/piscina

Espais
a la sala/pati

Activitat en
anglès

Espais
a la sala/pati

Espais

Cinema en VO

Joc lliure

Inclourem una programació específica per aquest espai de temps
que inclourà activitats conduïdes en llengua anglesa.

