Informació General

Com Contactar
Més Informació

Els casals municipals es realitzaran en cinc torns

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 i divendres de
9-14h i de dilluns a divendres de 17-19h.
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d’una setmana de durada cadascun
1r torn (del 25 al 28 de juny)........................................ 56,42€
2n torn (de l’1 al 5 de juliol).......................................... 56,42€
3r torn (del 8 al 12 de juliol)......................................... 56,42€
4t torn (del 15 al 19 de juliol)........................................ 56,42€
5è torn (del 22 al 26 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!!

Horaris:

L’horari dels casals serà de 8.30h a 13.30h per a tots els torns.
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:

673 624 530
www.cerdanyola.cat

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

2019

Cerdanyola del Vallès

Ja tornem a tenir aquí el Casal d’Estiu Municipal!
Amb la calor arriba a Cerdanyola un nou Casal d’Estiu Municipal i
com podeu veure es tracta d’una oferta atenent a les edats dels vostres
infants, amb uns ritmes de les activitats coherents amb les seves
característiques.
Gràcies a les valoracions positives de les famílies, us continuem
proposant una oferta d’activitats fonamentades en el protagonisme
dels infants i en la estimulació de la seva creativitat. El Casal d’Estiu
Municipal es durà a terme a les mateixes dues escoles, Collserola i
Xarau, amb la possibilitat de que pugueu escollir quins tipus d’activitats
voldreu realitzar.
Des del Govern tenim clar que la ciutat té una funció educadora
en un sentit ben ampli, educació entesa com un procés permanent
d’aprenentatge. Així, el casal d’estiu neix amb aquest objectiu i amb el
compromís d’esdevenir espai d’educació, pensat per a la socialització,
el desenvolupament de les capacitats creatives dels infants i
l’aprenentatge de valors des de l’educació en el lleure.
Us animem a participar i esperem de bon grat que amb el Casal
d’Estiu Municipal 2019, els vostres fills i filles gaudeixin d’un bon estiu.
Carles Escolà
Alcalde

Elvi Vila
Regidora de Joventut

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 21 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.

Edats:
Seran els nascuts entre l’any 2007 i 2015 (escolaritzats entre P3 i
6è de primària durant el curs 2018-2019)

Reunió pares i mares
La reunió dels infants inscrits a les activitats de casals d’estiu
2019 es realitzarà el 19 de juny a les 19.15h al Museu ca n’Ortadó.

Informació i inscripcions
Per evitar fer cues innecessàries, es recomana anar a l’OAC a tramitar
la inscripció quan es preveu menys afluència de gent. Els horaris de
màxima espera acostumen a ser de les 10 a les 13 h (especialment de
les 11 a les 12 h) i a partir de les 17 h (especialment a partir de les 18 h)

Les inscripcions es realitzaran del 20 de maig al 14 de juny.

Cal portar:
La fitxa d’inscripció
Una fotografia mida carnet del nen o nena (sense enganxar)
Una fotocòpia de la targeta sanitària
Una fotocòpia del DNI de la mare/pare/tutor/a legal
En el cas de marcar l’opció de serveis complementaris (menjador
i tarda) heu de portar el rebut de pagament tal i com s’indica en
l’apartat de serveis complementaris

Activitats especialitzades
de petits (P3 a 1r)
Conta’m un conte: Endinsar-nos en el món dels contes, dels seus
personatges i d’històries fantàstiques ens oferiran el poder immens de
somiar, emocionar-nos, conèixer, experimentar i canviar el món. Farem
un viatge en companyia de paraules i dibuixos que fomentin l’amistat, la
diversitat i la convivència.
Descobrim: Descobrir la història, els invents: què, quan i qui, ens ajudarà a
comprendre el món i tot el que ens envolta. Posarem al nostre abast pocions
màgiques, herbes aromàtiques i invents que coneixerem a partir de la pròpia
experimentació.
Mou-te: Tasteig de diferents tècniques esportives a partir del joc
col·lectiu. Activitats adreçades a la progressió de les pròpies habilitats i al
reconeixement de l’esport com una forma d’aprendre coses noves, de fer
salut i de construir amistats.
Explorem: Descobrirem el cos, les seves possibilitats i les seves capacitats
de relació a partir de la música, el moviment, la relaxació, els sons, els ritmes
i la dansa.

Activitats especialitzades
de grans (2n a 6è)
Urban: Mostra de les diferents modalitats artístiques nascudes als carrers
i les places de les nostres ciutats. Coneixerem diferents concepcions de
l’oci urbà i de tot el més positiu d’aprendre de l’art del desplaçament, el
street art i la cultura urbana.
Abracadabra: Pocions, remeis, experiments i descobriments que han
marcat un abans i un després en la nostra història. Aprendrem de la seva
importància, coneixerem qui i quan es van fer i els podrem elaborar-ne de
primera mà.
Descobrim l’esport: Iniciació als esports individuals i col·lectius des
d’una vessant lúdica. Fomentarem la importància de l’activitat física en la
vida diària, com també la motivació, l’aprenentatge, el respecte, l’esforç,
l’atenció a la diversitat, la igualtat i les relacions socials i personals que es
creen dins d’un grup. Educació a través de l’activitat física.
Geocaching: Joc conegut arreu del món on a partir de coordenades,
GPS, tecnologies, orientació i treball en equip cercarem tresors “cachés”
que es troben amagats a la ciutat. Una oportunitat per conèixer el nostre
entorn, el medi natural, la geologia i la història.

Informació

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

Tarda
(13.30 a 16.30)

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

Piscina
Espais
a la sala

Excursions
(fins les 16,30)

Activitat
especialitzada
Activitat
d’aigua

Espais
a la sala/pati

Activitat en
anglès

Tindreu opcions per triar el que més us interessa i
especialitzar-vos en allò que més us agrada. Per
això us presentem un seguit d’activitats especialitzades,
les quals estan adequades, plantejades i diferenciades per a cada grup
d’edat (Petits P3-1r i Grans 2n-6è).
A l’hora de la matriculació haureu de marcar dues opcions de
les quatre que s’ofereixen, les quals representaran les
activitats especialitzades que prefereixen fer els
vostres fills o filles durant el casal, sempre
amb la possibilitat de poder canviar.

Espais
a la sala/pati

Espais

Cinema en VO

Joc lliure

horari grans
8.30 a 9

Apostem per un casal adaptat a les necessitats
dels més petits i dels més grans, com també de
les seves famílies. Oferint excursions, activitats
especialitzades i un dia a dia ple d’emocions,
aprenentatges i diversió.

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!

Serveis
Complementaris
Menjador i tarda
Horari: des de les 13.30 fins les 16.30 h

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

Preu: 30€ per setmana
Forma de pagament:
La forma de pagament serà mitjançant la transferència bancària.
El pagament de la quota dels serveis complementaris es
realitzarà en el moment de fer la inscripció i pel torn sencer
(es farà entrega dels comprovants d’ingrés a l’OAC en el
moment d’entrar la inscripció per registre).
El número de compte on realitzar l’ingrés és el següent:
ES77 2100 0119 8102 0096 0080 (Caixabank)
Les activitats de tarda inclouen
el servei de menjador a partir de
les 13.30h i les activitats de tarda,
fins les 16.30h.

