
( Dm i Dj de 9-11h i 
de Dl a Dv de 16-19h)

EDATS
Adreçat a infants que hagin cursat des de  

P3 a 6è de primària el curs 2021-22

del 27 de juny al 29 de juliol

 

COM CONTACTAR
Si voleu més informació sobre el projecte de casal d’estiu podeu trucar al 

673624530  
o consultar la web de l’ajuntament

 www.cerdanyola.cat/estiu

 www.cerdanyola.cat/estiu CASALS  
D’ESTIU 
1r torn (del 27 de juny a 1 de juliol)

2n torn (del 4 al 8 de juliol)
3r torn (del 11 al 15 de juliol)
4t torn (del 18 al 22 de juliol)
5è torn (del 25 al 29 de juliol)

INFORMACIONS I INSCRIPCIONS
Les inscripcions al Casal d’Estiu s’hauran de realitzar:

del 16 de maig al 5 de juny

Les inscripcions es realitzaran en format:

 6 al  10 de 
juny de 2022 

Per baixes i/o  
modificacions del:

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Amb la calor arriba a Cerdanyola un nou Casal d’Estiu Municipal i com podeu veure al tríptic que 
teniu a les mans ho fa amb canvis i novetats.

Fruït del treball transversal entre diferents departaments de l’Ajuntament que han treballat per fer del 
casal d’estiu municipal un element d’estiu enriquit en nous aprenentatges i vivències per als infants i 
joves de la nostra ciutat.

Des del Govern reivindiquem la funció educadora de la ciutat en un sentit ben ampli,  educació 
entesa com un procés permanent d’aprenentatge. 

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.

Desitjar que els infants i joves gaudiu de la proposta d’activitats que des de l’Ajuntament de 
Cerdanyola us fem. També dir-vos que creiem de la importància d’aquest servei municipal des de 
la convicció que el lleure educatiu facilita que els nostres infants i joves siguin persones més lliures i 
compromeses amb el seu entorn.

Us animem a participar i esperem de bon grat que amb el Casal d’Estiu Municipal 2022 
els vostres fills i filles gaudeixin d’un bon estiu.

Carlos Cordón Núñez 
Alcalde

David Gonzalez Chanca 
Regidor de Joventut, Infància i Educació   

on-line a la web

Presencial a l’Espai Infantil amb cita prèvia  

trucant al telèfon:

673624530  



INFORMACIÓ GENERAL SEGURETAT I SALUT 

HORARI SETMANAL
TOT EL DIA

75€/setmana

A partir del segon germà o germana: 

Opció matí: 45 €/setmana
Opció tot el dia: 65 €/setmana
Opció tres dies matí i dos dies “tot el dia” : 55 €

Les famílies podreu escollir una d’aquestes dues escoles 
( les dues escoles contemplen opció matí i opció tot el dia):

•Escola Serraparera  
(Carrer Diagonal, 41)

  OPCIÓ MATÍ:  de 8.30h a 13.30h
OPCIÓ TOT EL DIA: de 8.30-16.30h  

(servei de menjador  
+ activitat de tarda)

Horaris i llocs: 

Preus i modalitats: 
Els preus per torn inclouen totes les activitats, la sa-
marreta dels Casals i una sortida de dia sencer a la 
piscina fins les 16.30h (aquest dia no hi haurà servei 
de menjador ni de pícnic, haurem de dur el dinar des
de casa).

Totes les activitats i sortides d’estiu queden subjectes a canvis i es realitzaran seguint totes  
les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. 
Aquestes mesures de prevenció incorporen l’adequació de les activitats, els espais i els grups i 
les mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8.30  
a  

9.30
ESPAI DE BENVINGUDA (racons de joc, cançons i dinàmiques)

9.30  
a 

 13.30

CENTRE D’INTERÈS 
(Un estiu per  

transformar el 
planeta) 

+ 
ACTIVITATS I TALLERS

EXCURSIÓ/
PISCINA

ACTIVITATS DE  
MOVIMENT  

(jocs cooperatius  
i gimcanes...)

JOCS D’AIGUA

CENTRE D’INTERÉS
(Un estiu per transformar  

el planeta) 
 + 

 SORTIDES PER L’ENTORN  
MÉS PROPER

13.30  
a 

 16.30h 

ACTIVITATS I JOCS 
EN ANGLÈS

ACTIVITATS I JOCS 
EN ANGLÈS ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ JOC LLIURE

Els infants gaudiran de diverses activitats lúdiques, 
reptes a través de la proposta “un estiu per trans-
formar el planeta.” Una nova ètica que facilita el 
treball d’hàbits socials, i afavoreix l’equilibri ecoso-
cial entre l’individu i la natura.

A partir de múltiples materials que ens ofereix 
el nostre entorn més proper, posarem en pràctica 
l’observació, la deducció, la construcció i el 
descobriment de noves formes d’habitar el 
món des d’una vessant ambientalista.

Els infants per mitjà de jocs cooperatius i gimcanes 
realitzaran un seguit d’activitats on el moviment, 
l’enginy,  la col.laboració i cooperació del grup,  
seran  els principals aliats.

Aprofitarem les possibilitats que ens ofereix  
Cerdanyola per conèixer l’entorn, espais i agents  
socioculturals.

Centre d'interès:

Activitats + Tallers:  

Activitats de moviment:

Sortida per l’entorn proper: 

Oferirem un seguit de 
tallers, jocs i dinàmiques 
amb anglès.

Jocs d’aigua:

•Escola  Carles Buïgas  
(Av. de Lesseps, 49)

Tots els infants del casal marxem fins les 16,30h a gaudir  
d’un dia de piscina i natura on compartir bons moments 
amb amics i amigues. Aquell dia no hi haurà opció de men-
jador, ni pícnic. Tots els infants hauran de portar el dinar. 

Excursió /piscina: Activitats de tarda: 

MATÍ 

55€/setmana

L’aigua i remullar-se son indispensables en les 
activitats d’estiu, així que gaudirem de dies on 
realitzarem jocs i activitats on l’aigua i la diver-
sió estaran assegurades dins de l’escola o als 
parcs més propers.

3 DIES MATÍ  
+

2 DIES  
“tot el dia”

65€

REUNIÓ DE  
FAMÍLIES:

13 de juny
18:30h,  

Ca N’Ortadó
Plaça de Sant  

Ramon, 23


