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INFORMACIÓ GENERAL 

 Per qualsevol dubte, prec, consulta,... cal parlar amb el o la referent de cada grup. 

 Cal portar tovalló i raspall de dents en bossetes de roba amb el nom i cognoms. 

 Cal venir esmorzats de casa, excepte al servei matí. Vigilar amb la llet, per les sortides. 

 Cal portar el primer dia de cada setmana en una motxilla: xancles tancades, banyador, 

tovallola, gorra i crema solar. Aquesta motxilla romandrà a l'escola durant la setmana i la  

retornarem el divendres.  

 P3: Cal que porteu cada dilluns una muda de recanvi i un got de plàstic. 

 P3, P4 i P5 una bata i un (altre) banyador vell per embrutar. Caldrà portar-ho tot els 

dilluns dins la motxilla.  

 És important marcar TOTA la roba amb el nom i cognoms. 

 Per les excursions caldrà portar: cantimplora, gorra, calçat adequat i crema solar. Es molt 

important que tant els dies d'excursió com els dies de piscina els nens i nenes portin de 

casa la crema solar ja posada. 

 Si cal donar un medicament, es important entregar-ho als monitors referents de grup o al 

coordinador amb el nom del nen o nena, quantitat que ha de prendre i les hores. A més 

d’una fotocòpia de la recepta. 

 En cas de que algun infant hagi de fer dieta especial o règim cal omplir el paper i entregar-

ho igualment als monitors referents de grup o al coordinador. 

 L’entrada al Casal és per la porta del davant tots els grups. 

 La sortida també per la porta de davant:   

o Es realitzarà de forma esglaonada: obrim portes a les 16:30h i comença P3, P4, 

P5... fins els grups dels grans.  

 Es prega puntualitat tant a l'hora d'entrada (09:00h) com a la de sortida (16:30-17:00h).  

 És imprescindible una notificació en cas que el vostre fill marxi sol o bé acompanyat 

d’alguna persona no habitual. 

 Penjarem totes les fotografies a una carpeta de Google Drive on podreu triar i remenar. 

L’adreça s’enviarà per correu personal a finals de setmana. 

 Us enviarem tota aquesta informació i demés comunicacions importants al correu facilitat a 

la inscripció. Per la resta d’informacions més amenes, ens podeu trobar a facebook. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració 
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El centre d'interès 

L’Agència Catalana d’Afers Extraterrestres (o ACAE) és l’Agència més esbojarrada de la Via Làctia 

i part de la d’Andròmeda. Dedicada a la protecció dels drets dels alienígenes de tots els colors i 

formes, ajuda a solucionar els mil i un problemes que qualsevol extraterrestre es pugui trobar. 

Però ep! No ho expliquéssiu a gaire gent, que és secreta! 

 

1r torn: Un accident inesperat  Un OVNI té un accident molt a prop de la seu de l’ACAE i els seu 

tripulant ha desaparegut amb una informació ultrasecreta i vital per la galàxia. 

 

2n torn: Els colors de l’espai  Els Sosons són una raça un xic avorrida;  amb pell d’un gris 

apagat, controlen les seves emocions de forma estricte tal i com mana la tradició Sosón. Aquí a 

casa nostra podran descobrir com gestionar-les.   

 

3r torn: Els refugiats  L’èxode de diversos alienígenes cap a la Terra, preocupa el consell de 

l’ACAE. Ajudarem a acollir-los? 

 

4t torn: 235832a Trobada de cultures galàctiques La diversitat és la característica principal dels 

pobles de l’espai. Un cop l’any (galàctic, és clar), es troben els representants de cada planeta per 

promocionar la seva cultura, aquest any es troben a la Terra! esteu convidats a participar!  

 

5è torn: Tornar a casa  Al planeta Prada les coses van maldades en qüestions energètiques... La 

seva font principal d’energia s’ha esgotat i els presumits Pradians no poden ni posar una 

rentadora. Una expedició arriba a la Terra per aconseguir l’energia suficient per un últim 

centrifugat. 

 

6è torn (setembre): Benvinguts a la terra  Hi ha extraterrestres que els ha agradat tant la Terra 

que han decidit instal·lar-s’hi, però no sabien que les traves burocràtiques els ho posarien difícil... 

L’ACAE els ajudarà a trobar el seu lloc dins la societat, en un viatge per l’autodescobriment. 



Primer torn d'activitats Un accident inesperat 

(setmana del 26 al 30 de juny) 

 Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

P3 

P4  

P5 

1r  

2n 

3r / 4t 
 

5è / 6è 

 

 

      Cal portar una samarreta blanca per pintar    
 

  Cal portar un patinet 

 
grup Monitors i monitores 

 
P3 

 
Roser, Núria, Marina 

P4  Pau Castellano i Laia G 
P5 Bernat, Laia A 

1r  Roger, Sílvia, Patri 

2n Irene, Helena 

3r / 4t  Oriol, Joan 
5è / 6è Sònia 

  
Coordinació Eudald 



Segon torn d'activitats Els colors de l’espai 

 (setmana del 3 al 7 de juliol) 

 Dilluns 3 Dimarts 4 Dimecres 5 Dijous 6 Divendres 7 

P3 

 

P4  

P5 

1r  

2n 

3r / 4t 
 

5è / 6è 
 

 Cal portar patinet 
     Cal portar una samarreta GROGA. 

grup Monitors i monitores 

 
P3 

 
Roser, Núria i Aida 

P4  Pau C, Laia G, Pepa 
P5 Bernat, Daniel, Sílvia i Laia A 

1r   Roger, Anna L i Héctor  

2n Irene, Mònica 

3r / 4t  Oriol, Joan Aleix, Marina i Jordi C 
5è / 6è Sònia, Ana 

  
Coordinació Eudald 

 



Tercer torn d'activitats Refugiats del cosmos 

(setmana del 10 al 14 de juliol) 

 Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 

P3 

 

P4  

P5 

1r  

2n 

3r / 4t 
 

5è / 6è 
 

 Cal portar algún tipus de patinet.  Ens banyem a la platja de ciment.  
 

 
grup Monitors i monitores  NIT a l’ESCOLA 

 
P3 

 
Roser, Núria i Aida 

  
S’obriran de nou les portes a les 20:00h. Cal 
portar el sopar,  màrfega, llanterna i tot allò del 
dormir (sac prim o llençol, osset, muda neta, 
coixí, pijama, necesser…). Per qüestions 
d’obres, dormirem al Gimnàs  
 
Dimarts: 1r i 2n.  
 
Dijous: de 3r a 5è.  

P4  Pau Castellano, Laia G i Pepa  
P5 Bernat, Daniel, Sílvia Laia A i Laura  

1r  Roger, Anna L, Héctor i Patri  

2n Irene, Helena i Mònica  

3r / 4t  Oriol, Joan Aleix, Marina i Jordi C  
5è / 6è Sònia, Joan i Ana  

   

Coordinació Eudald  



Quart torn d'activitats  

235832a Trobada de cultures galàctiques 

(setmana del 17 al 21 de juliol) 
 

 Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 

P3 / P4  

 

P5 

1r / 2n 

3r / 4t 
5è / 6è 

 

 

 

        Cal portar una samarreta blanca per pintar 
 

grup Monitors i monitores 

 
P3/P4 

 
Roser, Núria, Laura i Pau C 

P5 Bernat, Aida i Sílvia 

1r / 2n Roger, Patri, Helena, Irene i Mònica 

3r / 4t 5è / 6è Oriol, Joan, Ana i Sònia 
  

Coordinació Eudald 
 



Cinquè torn d'activitats Tornar a casa 

(setmana del 24 al 28 de juliol) 

 Dilluns 24 Dimarts 25 Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 

P3 
P4  
P5 

(again) 

1r / 2n 

3r / 4t 
5è / 6è 

 

 
 

 

 
 

grup Monitors i monitores 

 
P3/ P4 / P5 

 
Pau C, Núria 

1r / 2n Roger, Irene i Mònica 
3r / 4t / 5è / 6è Oriol i Ana 

  
Coordinació Eudald 

 

 
 
 

Bones Vacances! 
 



Sisè torn d'activitats 

Benvinguts a la Terra 
(setmana del 4 al 8 de setembre) 

 Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 Divendres 8 

P3 
P4  
P5 

 

1r / 2n 

3r / 4t 
5è / 6è 

 

      Cal portar una samarreta blanca per pintar 

       

 
grup Monitors i monitores 

 
P3 / P4 / P5 

     
Roser, Bernat i Pepa 

1r / 2n Patri i Sílvia 
3r / 4t / 5è / 6è Joan i Ana 

  
Coordinació Eudald 
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Juny 
3.  
Amanida variada 
Espirals amb salsa 
napolitana 
Caçó arrebossat 
Fruita del temps 

4. 
Amanida variada 
Arròs tres delícies 
Pernilets de pollastre 
al forn 
Fruita del temps 
 

5. 
 

PíCNIC 

6.  
Amanida variada 
Llenties cuites i 
verdures fresques 
Truita de patates 
Làctic 

7. 
Amanida variada 
Cous-cous 
Croquetes de pollastre 
Fruita del temps 

10.  
Amanida russa 
Lluç al forn 
Fruita del temps 
 
 

12. 
Amanida variada 
Amanida de pasta 
Vedella arrebossada 
Fruita del temps 

12. 
 

PíCNIC 

13. 
Amanida variada 
Hummus 
Crestes tonyina 
Làctic 
 

14. 
Amanida variada 
Tallarines amb 
verdures i gambes 
Pollastre amb fruits 
secs 
Gelat 

17. 
Amanida variada 
Amanida de pasta 
flamenquins 
Fruita del temps 
 

18. 
Amanida variada 
Empedrat 
Butifarra amb sanfaina 
Fruita del temps 
 

19. 
 

PíCNIC 

20.  
Patata i mongeta tendre 

Hamburguesa de 
pollastre amb ceba 
confitada 
Lactic 

21. 
Amanida variada 
Nachos amb 
guacamole 
Burritos de carn 
Fruita del temps 

24. 
Amanida variada 
Espaguetis amb salsa 
formatge 
Lluç arrebossat 
Fruita del temps 

25. 
Amanida variada 
Arròs tres delícies 
Pollastre a la llimona 
al forn 
Fruita del temps 

26. 
 

PíCNIC 

27.  
Amanida variada 
Meló amb pernil 
Llibrets de llom i 
formatge 
Làctic 
 

28. 
Amanida variada 
Llacets caprecce 
Pizza 
Gelat 

 

Tots els divendres hi ha bufet lliure a partir de 3r! 

Juny 

    

26. 
Amanida variada 
Macarrons bolonyesa 
Calamars romana 
Fruita del temps 

27. 

Patata i coliflor 
Hamburguesa de 
vedellà amb quetxup 
casolà 
Fruita del temps 
 

28. 
 

PíCNIC 

29.  
Amanida variada 
Empedrat 
Truita de carbassó 
Làctic 
 

30. 
Amanida variada 
Patata alemanya i 
frankfurt 
Llom rostit amb 
verdures 
Fruita del temps 

Setembre 

4.  
Amanida variada 
Amanida russa 
Truita de carbassó 
Fruita del temps 
 
 

5. 
Amanida variada 
Fideuà amb all i oli 
Lluç al forn 
Fruita del temps 
 

6. 

PíCNIC 

7. 
Amanida variada 
Meló amb pernil 
Pernilets de pollastre 
a la llimona 
Làctic 

8. 
Amanida catalana 
Arròs tres delícies 
Pizza 
Gelat 

 



 


