
 
 

CASALS D’ESTIU 2014 
 

Escola EL SAGRER 

 
QUÈ SÓN ELS CASALS D’ESTIU? 
 
Els Casals d’Estiu del Sagrer són una activitat tutelada per l’AMPA i dirigida a tots aquells nens i nenes, tant 
de la pròpia escola com del barri, que vulguin participar en una activitat d’estiu, lúdica i alhora educativa. 
 
Alguns dels principals OBJECTIUS són: 
- Potenciar el desenvolupament del nen/a com individu autònom, sense caure en l’ individualisme. 
- Fer compatible diversió, creació i aprenentatge. 
- Potenciar la inventiva i la imaginació dels nens, reflex de la seva personalitat, que fomenten l’adquisició i 
comprensió de nous valors i coneixements. 
- Potenciar l’actitud de conservació i millora sobre el medi on es realitzi l’activitat, tant si és un medi urbà 
com natural. 
- Afavorir la no discriminació dels nens i les nenes, sense cap diferència de raça, gènere, situació social i/o 
discapacitat. 
- Fer del Casals d’Estiu una continuïtat de la tasca desenvolupada, a nivell d’hàbits, dins la mitja pensió. 
 
 

COM S’ESTRUCTUREN ELS CASALS? 

Els casals s’estructuren en torns setmanals: 
 

TORNS DATES 

1 25 - 27 Juny (3 dies) 

2 30 Juny - 4 Juliol (5 dies) 

3 7 - 11 Juliol (5 dies) 

4 14 - 18 Juliol (5 dies) 

5 21 - 25 Juliol (5 dies) 

6 28 - 31 Juliol (4 dies) 

7 1 - 10 Setembre (8 dies) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant els casals, els nens i les nenes 
s’organitzen per grups d’edat: 
 

- P3, P4 i P5 (grup de parvulari)  
- 1r i 2n (cicle inicial) 
- 3r i 4rt (cicle mitjà) 
- 5è i 6è (cicle superior)  



QUÈ ES FA ALS CASALS? 
 
Els Casals organitzen la seva programació d’activitats per a cadascun 
dels torns, i malgrat el centre d’interès (argument o història que 
guia temàticament el casal) és general, cada torn l’organitza de 
manera que tingui sentit per si mateix.  
 
Les activitats que composen la programació dels Casals són: 
- Activitats dins el centre: tallers, jocs al pati, jocs d’aigua, teatre, 
etc... 
- Activitats fora del centre: sortides per la ciutat i el barri. 
- Piscina: un cop a la setmana. 
- Acampada, pel grup de 6è: 4/5 dies durant la primera quinzena de juliol. 
- Excursions: d’un dia o només de matí, un cop a la setmana 
- Nit a l’Escola, a partir de 1r: 1 nit durant la primera quinzena de juliol. 
 
 

L’EQUIP DE MONITORS 
 

L’equip de monitors dels Casals està format, en la seva major part, per l’equip de mitja pensió,  que coneix i 
tracta els nens i nenes al llarg de tot el curs i estableix continuïtat amb la línia pedagògica de l’Escola. Es 
procura, en la mesura del possible, fer coincidir els monitors amb els nens i nenes tractats durant el curs. 

Aquest equip s’organitza entorn a un coordinador general per a tot el casal. 
 

 
CONSIDERACIONS D’INTERÈS 

 
- L’horari serà de 9 a 17 hores, amb possibilitat de servei de matí, a partir de les 7:30 hores. 
 

- El servei de menjador és inclòs. El servei el realitza l’equip de cuina de l’escola. 
 

- Pagament per domiciliació bancària. 
 

- Documentació: Full d’inscripció i fotocòpia de la Targeta Sanitària i del llibre de família o del DNI del nen/a. 
 

- Dates d’inscripció: 22 i 25 d’abril de 16:00 a 18:00 i 24 d’abril de 19:00 a 21:00. 
 

- Les places són limitades. 
 

- Reunió informativa per als usuaris durant el mes de juny, amb el calendari d’activitats segons la 
programació prevista. 
 
 

LA COMISSIÓ DE CASALS 

D’ESTIU DE L’AMPA 
 
La Comissió de Casals de l’AMPA vetlla pel bon 
funcionament dels Casals  alhora que dóna 
suport en aspectes administratius, inscripcions, i 
qualsevol circumstància entorn als casals que 
requereixi de la seva intervenció. 
 
Els Casals d’Estiu del Sagrer estan inclosos en el 
conjunt d’activitats de lleure Homologades per 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
INFORMACIÓ 
 

AMPA Escola El Sagrer 
Costa Rica, 26  
08027 - Barcelona 
Tel.: 93.351.60.45 
Web: http://www.escolaelsagrer.cat/ampa/ 
Blog: http://casalsagrer.blogspot.com/ 

http://www.escolaelsagrer.cat/ampa/
http://casalsagrer.blogspot.com/

